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 ٍسعىيىا لىيىا مىا كىسىبى ال ييكىمِّؼي المَّوي نىٍفسن مىٍييىا مىا ا ًإال كي ٍت كىعى

بَّنىا كىال تىٍحًمٍؿ  اٍكتىسىبىتٍ  بَّنىا ال تيؤىاًخٍذنىا ًإٍف نىًسينىا أٍك أٍخطىٍأنىا رى رى
مىٍينىا ًإٍصرن  مِّ  ا كىمىاعى بَّنىا كىال تيحى مىى الًَّذيفى ًمٍف قىٍبًمنىا رى ٍمتىوي عى مى ٍمنىا مىا حى

ٍمنىا أىٍنتى مىٍكالنىا ػػػنَّا كىاٍغًفٍر لىنىا كىاٍرحى ػػػؼي عى ػػػػكىاعٍ  ال طىاقىةى لىنىا ًبوً 
 ٍكـً اٍلكىاًفًريفى ػػػقى ػمىى الٍ ػٍرنىا عى ػػػفىاٍنصي 

 
 العَظِيْم العليصَدَقَ اللَّه                                                                      

 682البقرة:                                                                                                             
 

 
 



     
 

 
 

  
 :إلى

 ومهما ,أعجُز عن وصفها, التً اللؤلؤة الالمعة فً حٌاتً

 أمً الغالٌة…قّدمُت لها لم أِف حقها

 علمه , وزاد فهمًَمن طّرز رسالتً ب 

 بٌرمن عظٌم فهمه ...األستاذ كاظم داخل جُ    

 زمالئً والسٌمان أحبنً ودعا لً بالخٌر...كّل م      
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 شكر كعرفاف
اعترافان بالفضؿ كعرفانان بالجميؿ أتقدـ بأسمى آيات الشكر حمد كالثناء كالشكر هلل ػػػػ سبحانو كتعالى ػػػػ بعد ال  

 مساعدة مف لي أبداه لما( كاظـ داخؿ جبير الجبكرم)األيستاذ األٌكؿ كمعممي المفضاؿ أيستاذم كاالمتناف إلى
 في جيدان  يدخر ،فمـ منيا أعكج ما تعديؿ في يد لو نتككا إالٌ  كاردة ،أك شاردة مف ،فما البحث مسيرة طكاؿ عمى
 خدمة في تصب السديدة تكجيياتو ،فكانت صكرة بأفضؿ البحث يخرج أفٍ  عمى حريصان  كاف ،فقد البحث تقكيـ

 جزاء خير عني اهلل فجزاه البحث، مسيرة في مناسبان  أراهي  ما اختيار في الكاممة الحرية منحني كقد البحث،
 إلى كاالمتناف الشكر  بعظيـأيضان  كأتقدـ ،كالعمماء لمعمـ خدمة كأدامو كيرضى يحبٌ  لما اهلل قوككف ،المحسنيف
 التحضيريةالبكمكريكس كالمرحمة  مرحمة في تدريسي عمى أشرفكا ممف العربية المغة قسـ في األفاضؿ أساتيذم
 عميد كالسيد، الجبكرم فميح محمد الدكتكر األيستاذ اإلنسانية لمعمكـ التربية كمية عميد السيد بالذكر منيـ كأخص
معاكف العميد لمشؤكف اإلدارية  كالسيد، عباس منشد صاحب الدكتكر المساعد األيستاذ األساسية التربية كمية

المساعد الدكتكر أحمد عبد حسيف   األيستاذ العربية المغة قسـ رئيسالدكتكر باسـ خيرم، كالسيد  المساعد األستاذ
 جبار ستار الدكتكر كاأليستاذ البحث، احتاجيا كاإلرشاد التكجيو في لمباحث العكف يد تقديـ في يكمان  يتكافى  لـ الذم
 ، كاألستاذ الدكتكر فكزية لعيكس،حٌنكف جٌدكع عايد الدكتكركليد النعاس ،كاألستاذ  الدكتكركاألستاذ ، رزيج

فرحاف جكاد، كاألستاذ المساعد الدكتكر عمي الدكتكر عمي  المساعد كاأليستاذ ،صبلؿ عامر الدكتكر كاأليستاذ
، كاألستاذ المساعد الدكتكر حسف ىادم نكر، كاألستاذ المساعد ألستاذ المساعد الدكتكر لؤم كريـىاشـ، كا

كالمدرس  ،الدكتكر محمكد عبد حمد البلمي، كاألستاذ المساعد الدكتكر كريـ عبيس، كالدكتكرة كركد سعدكف
 أنسى فضؿ الدكتكر رياض الماضي مف جامعة البصرة كمية ادآداب الذم مد الباحث ، كالحسيف  المساعد بتكؿ

، ، كاألستاذ المساعد الدكتكر تراث حاكـ الزيادم جامعة القادسيةبالكتب النصية التي تخص مكضكع البحث
كسعة صدكرىـ كطكؿ بفضميـ  مني   اعترافان  الجزيؿ بالشكر أيضان  كأتقدـ الجزاء، خيرجميعان  كجزاىـ اهلل فكفقيـ

 مف معي بذلكه لماشيماء إبراىيـ راضي؛  كالست عبد العزيز فزاع، كاالستاذ آس عقيؿ، الست مف كؿٌ  حمميـ إلى
 احتاجيا التي بالمصادر ،كمٌدم الكتابة  مدة طكاؿ كمرافقتي، الخاتمة حتى المقدمة مف البحث قراءة في عناء
 ،مف نصائحيـ كتكجيياتيـ السديدةفدت كثيران البحث، فقد أ كعمى عميٌ  الفضؿ ليا ليٌ  مكاكبتيـ ،فكانت البحث
 كالشكر ،الجزاء خير عني ىـكجزا اهلل فكفقيـ ،كاحدة ىي إخراج البحث بحمة قشيبةصبت في بكتقة  التي

، عبد الحسيف ، كعادؿ خميؼ كعزيزفر عجزافمظ كٌؿ مفأميف مكتبة كمية التربية كمكظفييا  مكصكؿ كذلؾ إلى 
قدـ لي نصحان أك  إلى كٌؿ مف األساسية ، كالشكر المكصكؿ أيضان  التربية كمية ر مكصكؿ إلى أمينة مكتبةكالشك

 اسمو . أذكر أفٍ  تنيفا ك ادآف عمييا ىك التي بصكرتو البحث خراجا في يـأس دعا لي بدعاء ، أك
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 الصفحة المكضكع المادة
 ٓ-ِ  المقدمة
 ُٔ-ٕ  التمييد

 ٕ تكطئة: 
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الفصؿ 
 األٌكؿ
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 َِ-ُٖ تكطئة 
المبحث 
 األٌكؿ

 ْٔ-ُِ كالمعجميٌ  التساؽ الصكتي ا   

      االتساؽ الصكتي)تكطئة(أكالن:  
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 ِْ-ِِ السجع -ُ 
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المبحث 
 الثاني

 ٖٕ-ْٕ االتساؽ النحكم     

 ْٕ تكطئة    
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 ٓٔ-ّٔ االستبداؿ: ان ثانيال  
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الفصؿ 
 الثاني
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 ِٗ أكال: العبلقات الداللية  
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 ٕٗ-ٔٗ عبلقة اإلضافة -ِ 
 ٕٗ عبلقة السبب كالنتيجة-ّ 
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َُٔ 
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َُٖ 
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ُُُ 
الفصؿ 
 الثالث

-ُُّ أيخرل في المقامات نصٌية معاييره 
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 ُُّ طئةتك  
المبحث 
 األكؿ
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  المقدِّمة     

كأشيد أف  الحمد هلل المكصكؼ بالقدـ ، أحمده كىك المحمكد المعظـ، كأشكره عمى ما أكالنا مف جزيؿ النعـ،  
آلو ك  كلد آدـ، صمى اهلل كسمـ عميوعبدهي كرسكلو المفضؿ عمى سائر العرب كالعجـ، المصطفى مف  نبينا محمدان 

كسبلم ان يحرساف قائميما أكلي الكـر الذيف باعكا أنفسيـ ال بعرض كال بدرىـ كأصحابو المبرئيف مف الكصـ صبلة ن
 في يـك الندـ.



     
 

 بعدي...أما  
بيف األبحاث المغكية الحديثة، كلعؿ تزايد البحث في مجاؿ عمـ النص فتشتغؿ الدراسات النصية مركزان ميمان   

راجع إلى أىميتو في خدمة البحث المغكٌم، فبعد استغراؽ البحث في مستكل الجممة ، أخذت النظرية النصية 
، كىذا ال يعني أنيا ألغت ما تكصمت إليو األبحاث في مستكل الجمم ة، تمفت النظر إلى البحث في مستكل النصِّ

بؿ إنيا جعمت الدراسات السابقة لمجممة منطمقان ليا في البحث، فجاءت الدراسات النصية تكسعةن لمبحث المغكٌم 
ليشمؿ النصَّ كامبلن؛ إذ رأل عمماء النص أفَّ دراسات الجممة لـ تخرج عف إطار الجممة إاٌل في إشارات دقيقة 

كمتكاليات الجمؿ، كأفَّ كثيرنا مف الظكاىر التركيبية لـ تفسر  إلى العبلقات الداللية العميقة التي تربط بيف الجمؿ
 في إطار الجممة تفسيران كافيان مقنعان.

إٌف أىمية عمـ النص في الدرس المغكم الحديث ال يمكف حصرىا في ىذا المقاـ ، لكف القكؿ يكجز في إفَّ نتائج  
ستكل النٌص، كأثبتت أٌف ىذا النكع مف البحث يخدـ األبحاث النصية النظرية كالتطبيقية أثبتت أىمية البحث في م

البحكث السابقة في مستكل الجممة ، فبكاساطة دراسات النص فيسرت ظكاىر لغكية لـ تيفسر في إطار دراسات 
الجممة تفسيران كامبلن، مثؿ: عبلقات االتساؽ النحكم النصي، كغيرىا مف الظكاىر التركيبية التي تخرج عف إطار 

فردة، كال يمكف تفسيرىا تفسيران كامبلن إاٌل بكحدة  النٌص الكمٌية.                    كلعمـ النص الجممة الم
جماؿ  مكضكعات جاءت اإلشارة إلييا عند الببلغييف األكائؿ، مثؿ: الكصؿ كالفصؿ ، كتفصيؿ المجمؿ كا 

      المفصؿ ، أفادى منيا المغكيكف المعاصركف في أبحاثيـ النصية.             
ـي عف نظريةو جديدةو كانت بداياتييا إرىاصاتو قٌدميا) ىيالمسبلؼ، كىاريس( تدعك الدارسيف    كقد تمٌخضى ىذا العم

، أٌما ًؿ المغكمٌ إلى تجاكًز حدكًد الجممًة، كاالنطبلًؽ منيا إلى النص؛ لككف الجممة قاصرةن عف الكفاًء بغرًض المحمٌ 
كما  ء،ك مجز  شامؿ غير كمي   لمتحميؿ، يمكف الدارسيف مف الكقكؼ عمى معنىن  قسمان أكبر قاببلن  فقد عدَّاه ؛النص

باسـ)عمـ عيرؼى  نتج عنو ميبلد فرع معرفي جديد ممحكظو  تطكرو  أف حصؿ فييا فتأت ىذه النظرية
 ي الدراساًت النصيًة، كعمى الرغـ مف حداثةأعمى كحدةو لغكيةو ف بكصفو ،األساس ىك النٌص  وي النص(كمكضكع

 
ِ 

مف الباحثيفى  ان لتحميؿ النصي، ما جعمو يستقطبي كثير عمى مستكل ا استطاع أف يحدث قفزة نكعية ؛نشأتو 
 كالدارسيفى لئلفادًة منو كمف مقكالًتًو.

كاختيار  ،لفيـً آلياًت اشتغاؿ ىذا المنيج محاكلةن بعٌدىا ضمف ىذا اإلطار؛ فيي تأتي  في تندرجي  ةدراسكىذه ال  
 .عمـ النٌص ي تتعمؽ تحديدان بمفيكـً أىـ المفاىيـ الت

في فف المقامات التي  السيماك  ،كقد كانت رغبتي في دراسة))نصية((محاكلة مني إلبرازىا في التراث العربيٌ   
 .(النٌص  عمـً  في ضكءً  دراسةه  مقامات السيكطيٌ فكاف عنكاف الدراسة) مف فنكًف األدًب، أنيا فف  برفت عي 



     
 

نَّما  ىي إخضاعي ىذا المتًف لعمـً النٌص، منو عمى ىذا المتف التراثٌي، ليس الغايةي  رفيٌ كلتطبيؽ ىذا الفرع المع   كا 
يضاحيا في نصكص المقامات، مف خبلؿ تطبيؽ بعض المعاني بياف  ذا الفرع المعرفيٌ ى كاألفكاًر المكتكبة كا 

 .لمبحث مجاالن ليككف  عمـىذا الاختيار  جاء ؛كألجؿ ىذا ؛عمى ىذه النصكص 
 فيكميا تركزت  ألٌف االىتمامات ؛ التراث)مقامات السيكطي( دكف غيرهسبب اختيار ىذا القسـ مف كتب  أما 

في ك  ،كاجتماعية كتاريخيةة سيميائيك التي تعددت قراءاتيا مف بنيكية  ات اليمذاني كالحريرم كالزمخشرٌم،مقام
حدة كىي أطركحة دكتكراه بعنكاف )انسجاـ كا ،إاٌل دراسة تداكلية المقابؿ ال نجد مف اىتـ بمقامات السيكطيٌ 

الخطاب في مقامات جبلؿ الديف السيكطي مقاربة تداكلية(لمطالبة فتيحة بكسنة، كبعض الشركح عمى المقامات، 
 .(محمكد الدركبيٌ  سمير السيكطيٌ كىي )شرح مقامات 

 كالحريرمٌ  ت اليمذانيٌ (، كالختبلفيا عف مقاماكبيذا فبل تكجد  ليا دراسة في ىذا الجانب)عمـ النٌص   
عان كميحفزان لي لمخكض فييا، كمعرفة خبايا كعاتيا، فكاف ىذا االختبلؼ ميشجِّ مف ناحية مكض كالزمخشرمٌ 

المقامات قد كاكبت مرحمة عصر المماليؾ، ككانت انعكاسان ليا بكيٌؿ أبعادىا  فإفٌ  ،نصكصيا، كفضبلن عف ذلؾ
مف ذلؾ يمكف عٌدىا مف المصادر التاريخية فليا قيمة إنسانية، مما جعؿ  ؛السياسية كاالجتماعية كالدينية

 كاالجتماعية كالدينية .
كتناكؿ  مقٌدمة،ب تسبق، ككميا كثبلثة فصكؿ، فخاتمة بأىـ النتائج تمييد،عمى طبيعة البحث أف يقسـ  كاقتضت  

كىي إثبات أف المقامات  ،اصطبلحان لتحقيؽ غاية ميمة البحثالتمييد عرضان لمفاىيـ )المقامة، عمـ النص( 
يسير لحياة نحك ب ترجمة فضبل عف رىا دم بكجراند،نص، لذا صح دراستيا كفقان لممعايير النصية التي أقٌ 

 .السيكطيٌ 
 ،اختص بدراسة معيار)االتساؽ( كعرض عناصره مكسكـ باالتساؽ النصي كآلياتو؛ فقدكؿ الأما الفصؿ األ  

 بأنكاعو)التكرار، كاالتساؽ المعجميٌ (، كالجناس )السجع،التساؽ الصكتيٌ األكؿ: كمظاىره، فكاف عمى مبحثيف :ا
، كالربط كاالستبداؿ الحذؼ،ك  حالة،بأنكاعو)اإل النحكمٌ  االتساؽ، كاألخر: "التضاـ"( كالمصاحبة المعجمية

 ّ                                            .(باألداة
خصصناه لدراسة معيار)االنسجاـ(،ٌدرستي فيو مبادئ  ،جاـ النصي نسلثاني يحمؿ عنكاف االالفصؿ ا جاءك   

 فجاء عمى مبحثيف: األكؿ: مبادئ االنسجاـ كمظاىره، كادآخر: ،البنى النصٌيةك ، كعبلقاتو ،االنسجاـ كمظاىره
ة خمس اكعددى األيخر، حيف درس الفصؿ الثالث بقية المعايير النصٌية، في لعبلقات الداللية كالبنى النصيةا

 كتشمؿ)القصدية،كالمتمقي( )المتكمـ،مي النٌص معايير تتصؿ بمستعم األكؿ: مبحثيف: بيف كقد تكزعت معايير،
 التناص(.         ك  بالمؤثرات الخارجٌية كىي)السياؽ،معايير تتصؿ اإلعبلمية(،كادآخر:ك  المقبكلية،ك 



     
 

يا، كجاءت متفاكتة بيف تي فة التي اعتمداسة كمراجعيا كامصادر الدر  تـٌ إدراجكختمت بأىـ النتائج، كمف ث   
كمتنكعة بيف المغة كاألدب كالببلغة كالمعجمات كشركح المقامات كالنقد كالتاريخ، فضبلن  عف  ،كالحداثة ،القدـ

، كلكف ىذا ال يعني ايبسبب حداثة الدراسة التي اخترتي  ؛، التي أخذت مساحة كبيرةعمـ النٌص الدراسات في 
منيا)  ،كقد كانت عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر كتب العمماء في ىذا  المجاؿ القديمة، االنقطاع عف المصادر

 جراء(لركبرت دم بكجراند،)كعمـ النٌص ك) النص كالخطاب كاإل ترجمة فريد الزاىي، جكليا كريستيفا (عمـ النٌص 
ى انسجاـ مدخؿ إل ، ك)لسانيات النٌص ترجمة سعيد حسف بحيرم مدخؿ متداخؿ االختصاصات(لفاف دايؾ

 كآخريف غيرىـ. زىر الٌزناد،( لؤل، ك)نسيج النٌص الخطاب(لمدكتكر محمد خطابيٌ 
بعض المعايير كيؿِّ أك  اتخذت مفأبحاث مختمفة في ىذا المجاؿ، لدراسة سبقت بمف اإلشارة إلى أٌف ىذه ا دَّ كالبي   

 ر النصية في التراث النقدمٌ منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:) أصكؿ المعايي تبحث فيوالنصية مكضكعان 
 نظرية كالتطبيؽ مقامات اليمذانيٌ ك) لسانيات النص ال عند العرب( دراسة عبد الخالؽ فرحاف شاىيف، كالببلغيٌ 

( دراسة الدكتكر حساـ أحمد ك)نظرية عمـ النص رؤية منيجية في بناء النص النثرمٌ  نمكذجٌا( دراسة لندة قياس،ا
ا( دراسة الدكتكرة عزة شبؿ محمد، ك) نمكذجن أ ة كالتطبيؽ مقامات السرقسطيٌ نظريفرج، ك)عمـ لغة النص ال

خطاب الضعؼ في القرآف الكريـ دراسة في ضكء عمـ لغة النص( أطركحة الدكتكرة كسف عبد عمي عطية 
الخفاجي، ك) المعايير النصية في مقامات الزمخشرٌم( رسالة ماجستير لمطالبة أسماء صائب محمد جكاد كاظـ، 

، كتطكر البحث المساني مف مؤكنة البحث في نشأة عمـ النصِّ  ، فكفتوي افأغنت ىذه الدراسات البحث كثيرن  كغيرىا،
شكالية مصطمح عمـ النص عند الدارسيف العرب، كغير ذلؾ كثير. جال  ممة إلى النص، كا 
 قراء مادة البحث كاالستشيادي استلقد كاف اعتمادنا ف التي ينبغي االلتفات إلييا كىي:ؾ بعض التنكييات اكىن  

محمد )(بتحقيؽ األستاذمقامات السيكطي األدبية كالطبية,لجالؿ الديف السيكطيعمى نسخة) يمياكتحمباألمثمة
كانحصرت النصكص المدركسة بػػ)اثنتي عشر مقامة(، ككاف اختيارنا ليذه المقامات ألننا كجدنا  ،(إبراىيـ سميـ

 جمؿ ما تناكلناه في بحثنا. سيد مفييا ما يكفينا مف مادة لتج
                                              ْ 

 كفؽ معطيات عمـ النص، فجاءت الدراسة كصفيةه عمى  نجاز ىذا البحث منيجان كصفيان تحميميان،إل سمكت كقد  
لنص إلى أجزاء ال كصؼ الظكاىر النصية المكجكدة في المقامات، كتحميمية ألنيا قامت بتفكيؾ ا ألنيا اعتمدتي 

نما إلعادة بنائو، كبي  كانسجامو. ساقوتااف مدل ترابطو ك ليدمو كا 
ككأمِّ بحثو آخر، فيذا البحث ال يخمك مف بعض الصعاب التي اعترضت طريقو، منيا صعكبة الحصكؿ عمى  

 كغير ذلؾ.  المتف المحقؽ لممقامات، كقمة الدراسات التطبيقية التي تناكلت مقامات السيكطي دراسة لغكية،



     
 

كبارإد ىذا التقديـ إاٌل أف أقؼ كقفة كال يسعني بع  ألتقدـ ببالغ الشكر كالتقدير كاالمتناف إلى شيخي  ،جبلؿ كا 
بير( الذم تابع عممي ىذا خطكة ألستاذ الفاضؿ المشرؼ عمى ىذه الرسالة األستاذ )كاظـ داخؿ جي االمفضاؿ 

، كبيران في تصحيح ما جاء فيوكبذؿ جيدان  ،خطكة فجزاه اهلل  عف إيفاء الشكر إليو،ان عاجز نفسي  فأجد مف ىناتو
 ينتفع بيا، كنكران  ،ؼ كتبتو حسنةعني كعف العمـ كأىمو خير الجزاء، كأسأؿ اهلل جٌؿ كعبل أف يكتب لو بكؿ حر 

بية ك قسـ المغة العر  ،ساتيذم في كمية التربية عامةأنحناءة التمميذ إلى شيخو، كأشكر ايمشي بو، فمو مني 
كما أتقدـ بكافر  ـ كالخراب،دسبلـ كالبناء فكؽ راية الجيؿ كالخاصة الذيف يعممكف جاىديف عمى رفع راية العمـ كال

 ،فر عجزافظم السيما أمينياجامعة المثنى ك  الشكر كاالمتناف إلى مكظفي مكتبة كمية التربية لمعمـك اإلنسانية  في
ىـ افجز  ،أياـ الدراسة كالكتابة ةميه طلما أبدكه لي مف مساعد؛ كعزيز عمي( ،كعقيؿ كاشي ،كعادؿ خميؼ راشد

 اهلل عني خير الجزاء.   
 ،كأخمصت فيو كثيران  ،كأخيران... ال أزعـ أني قد كفيت البحث حٌقو غير أني أقكؿ: قد بذلت فيو قصارل جيدم   

ٍف لـ يكف  ،اهلل فضؿ كرحمة فيك مف ،آمبلن أف يككف عممي ىذا مقبكالن عند اهلل كأىؿ العمـ، فإف كاف ذلؾ كا 
.  فحسبي أني سعيتي كاجتيدتي

ليو أنفالكما   .                   الحمد هلل رٌب العالميفيب ك ؿ هلل كحده عميو تككمت كا 
                                                                        

                                                                                          
 الباحث                                                                                         
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 .فن المقامة-9 
 السٌوطً.-2
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 :  توطئة

فيتعيف  مكضكع مف ضبط المجاؿ الذم يدكر فيو، كالمفاىيـ كالمصطمحات التي يعتمدىا، البد في دراسة أمِّ   
ف االختصاصات المختمفة كالمتنكعة كالمتداخمة، كيتمكف المستقبؿ مف الكلكج إلى المفاتيح القائمة بذلؾ مكقفو م

ـي  عمى تمؾ المفاىيـ؛ لذلؾ سكؼ المقامة، فف كىي:)  ،محاكر رئيسة ةسمط الضكء ىنا عمى ثبلثأي ك  ،النظرأنًع
كالكصكؿ إلى الطريؽ الصحيح  لمكضكع،نيا المفاتيح التي تمكننا مف كلكج أبكاب اإعمـ النص(، إذ ك السيكطي، ك 



     
 

في ىذه الدراسة، كتحقيؽ الغاية المرجكة مف دراسة نصكص المقامات مف منظكر عمـ النص: لذا ارتأيت عرض 
ألنيا ال ؛ دكف أف أعرج عمى معانييا المغكية مف كعمـ النص( التعريفات االصطبلحية ليذه المفاىيـ )المقامة،

، كفيما يأتي عرض لتعريفات ىذه المفاىيـ كىي أثبات بأفَّ المقامات نٌص يا البحث تخدـ النتيجة التي يصبك إلي
      . 
 المقامة بيف النكع كالنمط: -ُ

كجؿ المؤرخيف  نتاج إبداعي مف بيف ما أنتجتو العقمية العربية،إاألدب العربي، كىي  فنكف مف ةالمقامٌد ففَّ عى يي   
في  جاء أدبي   ، كىي فف  ىػػػ(ّٖٗ)تو كاف بديع الزماف اليمذانيٌ يسجمكف أف أكؿ مف سطر ىذا الفف كأبدع

 فيو مفتاختلفظ  ةيتخذ الحكار جسران إلى تحقيؽ أغراض تعميمية كاجتماعية كنفسية، كالمقام أسمكب قصصي،
فاختمؼ الدارسكف في تعريؼ المقامة،  ،(ُ)كتشعبت، فالكممة أخذت دالالت بحسب مجاالت استعماليا اتالتعريف

المقامة لـ  ففَّ  مما يدؿ عمى أفٌ  ادآخر، يانسحب عمى بعضتكال  ،فبعض التعريفات ينطبؽ عمى بعض المقامات
كالمشكمة تكمف في صعكبة  التغير التي أثرت فيو شكبلن كمضمكنان، ةبؿ اعترتو سن دكف  تغيير،مف يعش جامدان 

كترسيخ أصكليا  ،كمف ثـ الحريرم ،اليمذانيٌ  تحديد مصطمح المقامة العربية مع أنيا استقرت تقميديان في كضع
إنيا مف األنماط التي شيدت تطكران كبيران في الشكؿ ))المقامة العربية بقكلو  الفنية، فكصؼ رياض المرزكقيٌ 

تباعد  مف رغـال عمى كالمضمكف، كتجديدان مكنيا مف أف تعيش عشرة قركف، كأف تتبلءـ كمقتضيات التطكر
 عبد الفتاح كيميطك بالقكؿ إف مقامات السيكطيخصصَّ ، ك (ِ(()كاألىداؼ ،كاألذكاؽ ،اىيركاختبلؼ الجم ،البيئة
تشكؿ كحدىا نكعنا فرعينا، فمف مصمحة الباحث أف يرل فف المقامة شكبلن، فالقصيدة عمى أية حاؿ شكؿ )) :بأنيا

 .(ّ(()ال نكع كلـ يمنعيا ذلؾ مف أف تتضمف أنكاعان مختمفة
القصص التي يكدعيا الكاتب ما يشاء مف فكرة أدبية أك فمسفة أك خطرة كجدانية أك لمحة ))ؾ بقكلو:يعرفيا زكي مبار  ك  

ا راكية مف الركاة عمى يبأنيا أحاديث لغكية يمقي ))يراىا مكسى سميماف في حيف، (ْ)((ة كالمجكفبمف لمحات الدعا
، كيبدك أف (ٓ(()ى تأليؼ القصة كالتحميؿال إل جماعة مف الناس بقالب قصصي يقصد فيو إلى التسمية كالتشكيؽ،

                                                           

 .ُُٓينظر: فف المقامات في األدب العربي:ُ))
 .  َُٕ -ٗٗمقامة العربية، رياض المرزكقي، مجمة المكقؼ األدبي:مبلحظات في تطكر ال ِ))
 .ٓنساؽ الثقافية(:المقامات )السرد كاأل ّ))
 

                                                     ٕ 
  .   ِِٖ، كينظر: النثر العربي القديـ مف الشفاىية إلى الكتابية:ِِْ: ُالنثر الفني في القرف الرابع ْ))
 . ّّٖد العرب :ناألدب القصصي ع ٓ))



     
 

نيا عمى جماعة مف الناس، مف راكية مف الركاة ىتأثر بمنيج المقامة كعناصرىا عندما ذكر أنيا تمق ان سميمان ، كا 
 .ليس أحاديث لغكية بؿ إجتماعية بالدرجة األكلى

كغير مقيد بطكؿ معيف،  ،نص أدبي مسجكع مرصع بالمحسنات البديعية))كيعرفيا سمير الدركبي بأنيا   
أك إلبداء رأيو في قضية ما، كقد تككف المقامة ستاران لمتعبير عف  ،كتفكقو ،إلظيار براعتو ؛يتعاطاىا الكاتب

نكع  أدبي كلكف نثرم  ))بأنيا: عٌرفيا في مكضع آخر،ك (ٔ(()نزعاتو كتتخذ صكرة حكاية أك مأدبة أك مقالة أك عظة
سية، يتكخى مؤلفيا طرح ما يشاء مف أفكار أدبية، أك خكاص تأممية ،أك لو خصائصو الفنية كدعائمو األسا

كسمات زخرفية، إنيا حقان مرآة لعصرىا  ،انفعاالت كجدانية، أك ميارات لغكية، في صكرة ذات مبلمح بديعية
 بأنيا قطعة نثرية مسجكعة قصيرة الفقرات، ذات طكؿ)):يعرفياف ؛كأما إحساف عباس ،(ٕ(()كصدل لذكؽ أىمو

طكليا مقاـ كاعظ يتحدث إلى جميكره، كفي الغالب يككف البطؿ متنكران، فيي تقع بيف عقد في  تجاكزتال  ،معيف
ريتاح كسببان لطمأنينة النفس لئل ةكيصبح االنكشاؼ مدعا ،كيككف الحؿ إشباعان لمتشكيؽ األمد، كحؿ قصيرمٌ 

 لمتمقي. ا ةنفسي ىا فير يأثت، كىك بذلؾ يضيؼ (ٖ(()
لذلؾ، فقد استعممت الكممة لمداللة عمى ألكاف مف القصص كالمكاعظ كاألحاديث إلى أف تبمكرت أخيران في كتبعان   

كية ظريفان بطبلن  شحاذان اتتخذ ليا ر  ))، فكانت حكايات عند اليمذانيٌ  شكميا الفني في القرف الرابع اليجرمٌ 
الكعظ أك الكصؼ، أك المدح، أك  اتعك مف مكض ـ األحكاؿ،... كما تتخذ لياظمحتاالن، كأسمكبان مسجكعان في مع
، كما أٌف المقامة إطار (ٗ(()األخرل مضمكنان تعالجوي  اتعك أك سكل ذلؾ مف المكض المثالب كالمياجاة، أك الغزؿ،

ك صارمة، عف  ةفي القرف الرابع، ابتعد "النثر الفني" الخاضع لقكاعد معمن ))فػػػػ فني استكعب النثر كالشعر معان،
شأنيا  ،البمداف العربية ، كعرفت المقامات ركاجان كبيران، كغزت كؿٌ (َُ(()كاقترب مف الشعر ،اؿ األخرل لمنثراألشك
القرف العشريف، كفضبلن  كاستمرت في الكجكد إلى تجاكزت حدكدىا العربية، فإذ ذاع صيتيا إلى أ ،لقصيدةاشأف 

كالتمقي  ،) التمقي اإلحيائي، كالتمقي االستبعادمٌ ):ىي ،المقامات عرفت ثبلثة أنماط مف التمقي فإفَّ  ؛عف ذلؾ
نمط اإلحيائي الذم يجيد مف الكفي كؿ حقبة تاريخية تككف السيادة كالغمبة لنمط عمى آخر،... ففي  ،التأصيميٌ 

كطباعتيا،... كانت المحظة األخيرة مف عمر ىذا التمقي  ،كتحقيقيا ،كشرحيا ،أجؿ إحياء المقامات كتفسيرىا
ا عمى مساحة القراءة منذ العقد األكؿ مف مييمنن  فعؿ لمتمقي اإلحيائيٌ  كردِّ  اؽ نمط التمقي االستبعادمٌ تشيد انبث

                                                           

 .ْْ-ِْ /ُ:شرح مقامات السيكطي  ٔ))
 .ُُّ/ُنفسو:  ٕ))
 .ُٔٔ -ُٓٔمبلمح يكنانية في األب العربي: ٖ))
 . َِِفف المقامة في األدب العربي:  ٗ))
 ٖ                                                                      .َِِفف المقامة في األدب العربي: َُ))



     
 

نمط جديد  ةباشر مالقرف العشريف،...، كما كاد العقد السادس مف القرف العشريف يكتمؿ حتى الح في األفؽ 
اب عند الكتٌ  ياكمضمكن في شكؿ المقامة ، كفضبلن عف ذلؾ  نجد تصرفان كاضحان (ُُ)أسميناه بالتمقي التأصيمي((

، إذ (ُِ)ىا مقامات، لك لـ يمصؽ مؤلفيا تسمية المقامات بيادالمتأخريف إلى حٌد مصادفة مؤلفات لـ نكف لنع
أك  ،عضيا أخذ طابع المقالةبك  ،بعضيا أخذ طابع المناظرة ،مقامات السيكطي التي كتبيا مختمفة األنماط تي جدك 

مقامات السيكطي في غاية رئيسة ىدفيا  ريحة كما في المقامة رشؼ الزالؿ، كتمتقي سائرأك القصة الص ،النقد
بلت، كالمناظرات بيف ألكاف الكرد ضكالمفا ميعيا ذات ألكاف مف المحاكرات،ج، كالمقامات (ُّ)أخبلقي بحت

يفاضؿ بيا األصناؼ زيو يكم توالمختمفة أك ألكاف الفاكية أك أنكاع الخضركات كاألحجار الكريمة كؿ يعرض ىيئ
األخرل، كالذم ينظر ليذه المقامات نظرة متعمقة يدرؾ أف ما تحدث عنو السيكطي في المقامات مجرد رمكز 

جانبان مف الضغط الفكرم  نفسوً  في الكقت ظيرأك الكاقعية كىي تي  أراد بيا دالالت أكسع في الحياة االجتماعية،
 .    (ُْ)لغة الرمكز اؿمعى لـ يعد أماميـ غير استالذم عاناه المفكركف في العيد المممككي حت

 
 
 
 
 
 
 
  

 حياتوي ككفاتو(: -السيكطٌي:)أ-ِ
لى اإلطالة في التعريؼ بو ، فقمما نجد كتابان مف كتبو التي إلـ أجد حاجة  مؤلفاتو كلكثرة  لسيكطيٌ نظران لشيرة ا  

ًققىٍت خاليان مف التعريؼ بحياتو كآثاره .  حي

                                                           

 .  ْٗ: (بحث في أنماط التمقي لمقامات اليمذاني  في النقد العربي الحديث)المقامات كالتمقيُُ))
 .ُّٗفف المقامات بيف المشرؽ كالمغرب: ينظر: ُِ))
 .ُِْنفسو:ينظر:  ُّ))
 .ِّٓنفسو: ينظر:  ُْ))
 

                                                                    ٗ 



     
 

 يف أبك الفضؿ، عبد الرحمف بف أبي بكر بف محمد بف سابؽ بف ىماـ الديف الخضرمٌ دال ىك الحافظ جبلؿ  
، (ُٓ)كلد في مدينة القاىرة بعد المغرب ليمة األحد، مستيؿ رجب سنة تسع كأربعيف كثمانمائة ،الشافعيٌ  األسيكطيٌ 

كأربعيف كثمانمائة، كحمؿ  كاف مكلدم بعد المغرب ليمة األحد مستيؿ رجب سنة تسع ))يقكؿ في كتابو االقتراح
، كقد تربى يتيمان؛ إذ (ُٔ(()وإلى الشيخ محمد المجدكب، رجؿ مف األكلياء الصالحيف، فبرؾ عمي وفي حياة أبي

، كنشأ في بيت عمـ كتديف، كحفظ العمدة كمنياج الفقو (ُٕ)تكفي كالده كعمره خمس سنكات كسبعة أشير
ستعاذة ، ككاف أكؿ شيء ألفو شرح االػػىْٖٔلعمـ في مستيؿ سنة كاألصكؿ كألفية ابف مالؾ، كشرع باالشتغاؿ با

رزقتي كهلل الحمد التبحر  ))،ككاف مف عمماء أىؿ زمانو بعمـ الحديث كفنكنو، كأخبر عف نفسو بقكلو:(ُٖ)كالبسممة
، عمى  البياف، البديع عمى طريقة العرب البمغاء ال التفسير، الحديث، الفقو، النحك، المعاني، في سبعة عمـك

طريقة المتأخريف مف المعجـ كأىؿ الفمسفة، كدكف ىذه السبعة في المعرفة أصكؿ الفقو كالجدؿ كالتصريؼ كدكنيا 
 . (ُٗ(()اإلنشاء كالترسؿ كدكنيا الطب

يتمقاه عف شيكخو، الذيف بمغكا نحك ستمائة شيخ، نكتفي  ،حياتو مشغكفان بالدرس، مشتغبلن بالعمـ ةميط كظؿَّ   
كاف لو تأثير كبير في تككيف شخصيتو العممية، منيـ: شياب الديف الشارمساحي، كشرؼ  فٍ مى  بذكر بعض منيـ

 ،كالعربية ،كأخذ عنو التفسير ،الذم الزمو السيكطي أربع عشرة سنة ، كمحيي الديف الكافيجيٌ الديف المناكمٌ 
عمى  كاف ىناؾ كثير ممف تتممذك  أحد نحاة المدرسة المصرية، السيكطيٌ  ، كيعد  (َِ)كغيرىا ،كالمعاني ،كاألصكؿ
مطير، كالمصادم  كابف إبراىيـ بف عبد الرحمف الشافعي، ،منيـ: عممو الفياض فادكا مف بحرأيديو، ك 
 . (ِِ(()جمادل األكلى سنة إحدل عشرة كتسعمائة مف ، التاسع عشرلخميسفي يـك ا))تكفي السيكطي ،(ُِ)كغيرىـ

 
 
 
 
  
 

                                                           

الككاكب ك ، ّّّ/ُر الطالع:دالبك ، ّٖ/ْبدائع الزىكر:ك ،ٖٔ/ْالضكء البلمع: ك،ّّٓ/ُينظر: حسف المحاضرة:ُٓ))
 . ِِٖ/ُالسائرة:

 . ٕاالقتراح في عمـ أصكؿ النحك: ُٔ))
 .ُٖٖ/ُينظر: حسف المحاضرة: ُٕ))
 . َٖٔ -َٖٓمعجـ البمداف: ينظر: ُٖ))
 . َُٗ/ُضرة :، كينظر: حسف المحاٗاالقتراح : ُٗ))
 .ّّٖ-ّّٔ/ُ، كينظر: حسف المحاضرة:ِِٖ/ِالككاكب السائرة: ينظر:َِ))
 .ّّٖ/ُحسف المحاضرة: ينظر: ُِ))
 َُ                                                                                                       .ُِاالقتراح: ِِ))



     
 

 مذىبو النثرم: -ب 

طابع السيؿ غير المتكمؼ في غالبية كتاباتو، كاتخذ األسمكب األدبي في الاألسمكب العممي ك  اتخذ السيكطي  
إذ أثبت جدارتو في كلكج أغمب الفنكف، كحاكؿ أف  مقاماتو، الذم جعمو قادران عمى استيعاب المعارؼ العممية،

تبمغ مرتبة الشياب محمكد، كال ابف فبل أقكؿ إف مرتبتي في اإلنشاء كالترسؿ  ))يصنؼ مرتبتو في اإلنشاء قائبلن:
 .(ِّ(()بؿ ىي دكف  ذلؾ في حد الكسط ،عبد الظاىر، كال ابف فضؿ اهلل

دائرة معارؼ دينية  وي نَّ إإذ  يرت في العصكر الكسطى،ظمف أشير المقامات التي  فتعد   ،مقاماتو فيما يخص  ا إمٌ   
، يقكؿ محمكد رزؽ حافمة بادآيات القرآنية كاألحاديث الشريفة، كم كدنيكية، عمكمات شتى في جميع العمـك

بتداع افي  ةو كبعد رغبة مبيتٌ  ،نعتقد أنو لـ يكتبيا إاٌل بعد تفكير كركية ،كمقاماتو طريفة المكضكع)):سميـ
فضبلن عف قيمتيا الطبية التي تمفت  ،،كلمقامات السيكطي قيمة أدبية(ِْ(()مكضكعاتيا بما لـ يحـ حكلو سابؽ

كمقامة الرياحيف،  ،عشاب كالنباتات في دقة عممية، كمقاماتو أخذت طابع المناراتتداكم باألاالنتباه إلى ال
 ،آخر تبدأ بآية قرآنية عف المكضكع كما في مقامة ركضة مصر، كبعضن  ،كبعضيا أخذ القالب الكصفيٌ 
 ىار كمقامة الرياحيف،فقد حممت بعضيا أسماء األز  ؛أسماء مقاماتو االغبلء، أمَّ ك  كالمقامة النيمية في الرخاء

تحدث فييا  ،كمقامة ركضة مصر ،حممت أسماء األماكفمنيا كمنيا ما حمؿ اسـ اليكاقيت كالمقامة الياقكتية، ك 
حمؿ طابع النقد كمقامة الكاكم في تاريخ  كمنياعف جزيرة الركضة)مصر( التي سكنيا في أكاخر سني عمره، 

ذلؾ فإف السيكطي كتب مقاماتو في كل المقامات قبؿ السيكطي،السخاكم، كىذه التسميات لـ تكجد عند أصحاب 
مختمؼ المناسبات التي جرت عمى الساحة المصرية في العصر المممككي، كما حدث معو عمى صعيد حياتو 

 فجاءت تشخيصان لما يحدث مف ظكاىر في عصره.   الشخصية،
 
 
 
 

            
 

                                                           

 .ُْٔ/ٓر سبلطيف المماليؾ:، كعصّّٖ/ُحسف المحاضرة : ِّ))
 .ِْٕ/ٓعصر سبلطيف المماليؾ: ِْ))
 

                                                            ُُ 



     
 

 
 
 

 عمـ النص: -ّ
كلئف كاف ىذا المنيج حديث  ،المعاصر ( حقبلن معرفيان جديدان في الدرس المغكمٌ textologleعمـ النص)د  عيي   

القديـ)) حتى  فإف إرىاصاتو األكلى تضرب بجذكرىا في أعماؽ الفكر الغربيٌ  ؛النشأة في مصطمحاتو كمفاىيمو
إذ يرل))أنو  ،يقان ، كالبعض ادآخر يربطو بالببلغة ربطان كث(ِٓ)أف بعض الباحثيف يعكد إلى العيد األرسطي((

 .مع الفكر الببلغيٌ  ، في حيف أف المؤسسيف ليذا العمـ يحاكلكف جعمو متماىيان (ِٔ)الممثؿ الحديث ليا((
،كأعمف))أف الببلغة ىي السابقة (ِٕ)(")) بتحكيؿ الببلغة إلى نظرية النص((VenDijikدايؾ") فا"ففينادم   

 ،تكجيييا العاـ في كصؼ النصكص، كتحديد كظائفيا المتعددة ذ في االعتبارخي نأالتاريخية لعمـ النص، إذا نحف 
كممة الببلغة ترتبط حاليان بأشكاؿ أسمكبية خاصة كما كانت ترتبط بكظائؼ االتصاؿ  ألفَّ  ؛لكننا نؤثر عمـ النص

ذا كانت الببلغة قد أخذت تثير االىتماـ مجددان في األكساط المغكية كاألدبية،  فإف عمـ العاـ ككسائؿ اإلقناع، كا 
ر التقنية التي ال تزاؿ تسمى ىالنص ىك الذم يقدـ اإلطار العاـ لتمؾ البحكث مما يشتمؿ عمى المظا

 .(ِٖ)ببلغية((
ندايؾ إلى تجديد مصطمح الببلغة؛ ألنو ارتبط بمرحمة الدراسات المغكية القديمة التي تعتمد مفاىيـ يفيشير ف 

اع التطكر المعرفي)) فإحبلؿ مصطمح عمـ النص محؿ كمصطمحات، كأدكات قديمة لـ تعد مكاكبة مع إيق
كانعطافو نحك أفؽ منيجي مخالؼ لممسار  الببلغة القديمة مؤشر ضركرم لمتحكؿ في التاريخ العممي،

 .(ِٗ)القديـ((
أنيا كانت في  عمى فقد اجمع الباحثكف ؛كانت ىذه بعض إرىاصات البحث النصي، أما عف نشأتو الفعمية  

"...كتطكرت تمؾ الدراسات  HarrisZellig)كذلؾ عمى يد ىاريس)اني مف القرف العشريف،نياية النصؼ الث
،كىاليدام كرقية  (َّ)مؤسس عمـ النص(( ندايؾ الذم يعد  يالنصية في السبعينات عمى يد ف

                                                           

 . ّْالترابط النصي في ضكء التحميؿ المساني لمخطاب:ِٓ))
 .ٓ:. د. صبلح فضؿببلغة الخطاب كعمـ النص ِٔ))
 . ِِّنفسو:  ِٕ))
 .ِّٔنفسو: ِٖ))
 . ِّٔنفسو: ِٗ))
 ُِ                                                                  .ُُ:(اتجاه جديد في الدرس النحكم)نحك النص  َّ))



     
 

 Cohesion in(   في كتابييما االتساؽ في المغة االنجميزية "MَAَKَHalliday,RَHasanحسف)
English عمى يد دم بكجراند كدريسمر)ان كبير  ان منيج بعدِّىا ىذه الدراسات" كعرفتRobert de Beaugrand 

et wolf Dresslar كىذه األبحاث ساعدت عمى االنتقاؿ إلى مستكل تحميمي أكبر ىك مستكل النص، بعد أف،)
ال تتكفر عمى  عدِّىاممة محدكديتيا في كصؼ بعض الظكاىر التي تتجاكز حدكد الجممة بجأثبتت لسانيات ال

مف الظكاىر التركيبية لـ تفسر في إطار نحك  ا))كثيرن كفضبلن عف ذلؾ فإفَّ  كسائؿ كافية لمقاربة ىذه الظكاىر،
 والجممة تفسيران كافيان مقنعان، ككذلؾ الكصؼ في المسانيات المعاصرة يمكف أف يعالج بطريقة أفضؿ إذا تـ كصف

ليذا أصبح عند كثير مف المسانييف المعاصريف  ص يتصؼ بالتماسؾ،مف جية العبلقات القائمة بيف الجمؿ في ن
 .(ُّ)ضركرة ال اختياران((

السبب الذم أدل لبلنتقاؿ مف مستكل الجممة إلى مستكل النص ىك أٌف الجممة في  فإفَّ  ؛ذلؾفضبلن عف ك   
حاف لبلنتقاؿ إلى دراسة  المناىج البنيكية)) نالت كفايتيا مف التمحيص كالدراسة مف جميع نكاحييا، كأف الكقت

، إاٌل أٌف ىذا ال يعني أف ننظر إلى لسانيات الجممة (ِّ)ميع أنكاعيا((جكىي النصكص ب ظكاىر لغكية أخرل،
بعد أف اكتشؼ عمماء النص  ،(ّّ)دكأف عمينا أف نتجاكزه إلى كاقع عممي جدي ،احترؽك عمى أنيا عمـ نضج 

 أىـ فارؽ بينيما، نجده كذلؾ متضمنا في الجممة،ٌد علسياؽ الذم يي فا التداخبلت المتشابكة بينو كبيف عمـ النص؛
أصبحت  دق دكف مراعاة لمسياؽ،مف ( تحميبلن كامبلن مثبلن  -الفكرة القائمة بإمكاف تحميؿ سمسمة لغكية )جممة فَّ إإذ 

 .( ّْ)األخيرة محؿ شؾ كبير كاتفي السن
كت عمماء المغة في تحقيؽ نكع مف الكماؿ عمى التي تممٌ إلى الرغبة الجامحة  ىذا العمـيمكف أف نعزك نشأة ك   

مستكل التحميؿ النصي، ككضع منيج يستكعب الظاىرة المغكية في جميع جكانبيا؛ فيـ أدرككا جيدان النقائض 
ا عمى العمكـ اإلنسانية ا، كمنفتحن ا ىجينن ا جديدن الكامنة في المناىج السابقة ليذا المنيج، فشكمكا بذلؾ منيجن 

كصؼ ))العبلقات الداخمية  –ميمتو كما يرل صبلح فضؿ  كالمعارؼ البشرية ىك منيج عمـ النص، ل،األخر 
 .(ّٓ)كالخارجية لؤلبنية النصية بمستكياتيا المختمفة((

 ف العرب تأصيؿ ىذا المنيج في ضكء التراث العربي القديـ، إذ أنجزكا دراسات حكلو،يكحاكؿ بعض الباحث 
، نٌص بانسجاـ ال وتصمتي ؾ كاحد، كىك المكازنة بيف المبادئ الغربية التي جاء بيا الككانت أغمبيا تدكر في فم

                                                           

 . ُّْعمـ لغة النص المفاىيـ كاالتجاىات: ُّ))
 .ٔٔخؿ إلى عمـ النص كمجاالت تطبيقو:دم ِّ))
 .ٗٔنحك النص اتجاه جديد في الدرس النحكم: ينظر: ّّ))
 .ِّ:)بركاف كيكؿ( ينظر: تحميؿ الخطاب ّْ))
 ُّ                                                                  .ُّٗببلغة الخطاب كعمـ النص:ّٓ))



     
 

كىذه المحاكلة لمربط بيف التراث  كالمعمكمات المبعثرة في بعض المباحث العربية القديمة كالببلغة كالنقد كالتفسير،
لى معايشة كاعية لمعطيات كالنظريات الغربية المعاصرة ، كىذا الربط يحتاج إلى فيـ صحيح لمقيـ التر  اثية، كا 

العصر الحديثة المغكية كالفكرية كالثقافية، فبل يتعبد الباحث في محراب التراث منطكيان عمى نفسو غير عابئ 
بالحركات الفكرية في عصره، كال ينجرؼ كراء التيارات الفكرية المعاصرة منصرفان عما في تراثو مف قيـ فكرية 

 . (ّٔ)كلغكية
المحاكالت إلى أف دراسة انسجاـ النصكص األدبية لـ يكف غريبان عف الدرس النقدم العربي القديـ  كخمصت ىذه 

لنطاؽ إلى ادكف أف يتجاكزه  القريب، عمى المستكل النحكم أك التركيبي))كاف فييا منصبان  ،فقدالجيدفي إاٌل 
الميـ باستثناء  صان  تامان في الببلغة القديمة،فضبلن عف أنو لـ يشمؿ ن أك المتتالية النصية، الكاممةلمفقرة الداللي 

((في تحميمو ألجزاء القصيدة ..نجدىا عند الببلغي حاـز القرطاجني.حالة فريدة لـ تتكرر
(ّٕ). 

بإيجاز إلى بعض التعريفات التي قدمت لو  كلما كاف ىذا العمـ مكضكعوي األساسي النص، يجدر بنا اإلشارة  
ككثير مف  -فمـ يحظ النص بتعريؼ مكحد اسب مع طبيعة مفيـك المقامة،مف لدف عمماء النص التي تتن

تفؽ مع رؤيتو المنيجية كالمعرفية، فإذا نظرنا إلى تي تال يةيسمط الضكء عمى الج فكؿ باحث -المصطمحات
كجياز ))البعد التناصي لو؛ فيي تحدد النص فينجدىا تركز  ( لمنص،Julla Kristevaتعريؼ جكليا كريستيفا)

اـ المساف بكشؼ العبلقة بيف الكممات التكاصمية، مشيرة إلى سياقات مباشرة، تربطيا ظر لساني يعيد تكزيع نعب
((ما ىك عممية إنتاجيةنَّ إبأنماط مختمفة مف األقكاؿ السابقة كالمتزامنة معيا، كالنص نتيجة لذلؾ، 

 فٍ مى  اؾنكى ،(ّٖ)
عند  -تظير مبلمح ىذا التعريؼ عمى سبيؿ المثاؿالنص مصطمح يطمؽ عمى المكتكب كالممفكظ، ك  يرل أفَّ 

فيعرفو جاف مارم سشايفر  ،(ّٗ)ىاليدام كرقية حسف، كىيممسبلؼك  شمكميت، جكرج مكناف،ك  جاف مارم سشايفر،
((سمسمة لسانية محكية أك مكتكبة كتشكؿ كحدة تكاصمية))ونبأ

(َْ) . 
 فقرة مكتكبة أك منطكقة ميما كانت طكليا، لى أمِّ إ))تيشير كممة نص   مف ىاليدام كرقية حسف أفَّ  كذكر كؿ    

((أف تككف كحدة متكاممة ةشريط
لغكية منطكقات ))أنوبالنٌص  دايؾ فاف يحدد كغير بعيد عف ىذا التصٌكر ،(ُْ)

((مكتكبة مطبكعة، تستند إلى كصؼ نحكم أكثر ثراء ألبنية المنطكقة المغكية
نا النظر في ىذه معن، فإذا أ(ِْ)

                                                           

                                                                   .ُٖٕنحك النص بيف األصالة كالحداثة: :رظين ّٔ))
 .ِْْالخطاب كعمـ النص:ببلغة  ّٕ))
 .  ُِا: ترجمة فريد الزاىي :فيستجكليا كري عمـ النص: ّٖ))
نفتاح النص الركائي، سعيد اك ، ْٔٔمعجـ المسانيات، جكرج مكناف: ك ،ُُٗينظر: العبلماتية كعمـ النص، منذر عٌياشي:  ّٗ))

 . ِٖ، ِّ: ص )بحث منشكر(ة إلى عمـ النٌ مف لسانيات الجممك ، ِِنحك النص، د. أحمد عفيفي:ك ، ُُيقطيف:
 .ُُٗالعبلماتٌية كعمـ الٌنص: َْ))
  .ِِنحك النص، د. أحمد عفيفي: ُْ))

 ُْ                                                                      .ْٕعمـ النص)مدخؿ متداخؿ االختصاصات(: ِْ))



     
 

كتحقيؽ كظيفتو  ،دىا تطمؽ عمى المكتكب، كعمى المنطكؽ) الشفكم(مع االحتفاظ بتماسؾ أبنيتوالتعريفات نج
 االتصالية بيف المبدع كالمتمقي.

 بكؿ -عمى سبيؿ المثاؿ -الرأم اتعريفات تنظر إلى النٌص عمى أنو المكتكب فقط، كمف القائميف بيذثَّمة ك  
((كتابةكؿ  خطاب تثبتو ال))يككر فقد عٌرؼ النص بأنول

إٌف النٌص ىك  :، ككذلؾ عند ركالف بارت، فقاؿ(ّْ)
ما تنقرئ فيو الكتابة كتنكتب فيو  ))النص إفَّ :، كمف تطبيقاتو في الدراسات العربية قكؿ رشيد بف جدك(ْْ)الكتابة
((القراءة

 .        (ْٔ)،كقد اتخذ المسمؾ نفسو كؿ مف بشير إبرير كالدكتكر محمد مفتاح(ْٓ)
منيا يفيد السامع فائدة يحسف السككت  ؿٌ كي  يعرؼ النص  بأنو سمسمة مف الجمؿ،ف ؛أما سعد مصمكح

الجمؿ فيو تفقد خاصية االتصاؿ أك خاصية  كيعقب أحمد عفيفي عمى ىذا التعريؼ قائبلن: إفَّ  ،(ْٕ)عمييا
اء كحدة كمية مترابطة األجز )) ( النص بأنوH.Weirnich، كيعرؼ لفارنيش )(ْٖ)ارتباطيا في سياؽ خطابي

فالجمؿ يتبع بعضيا بعضان كفقان لنظاـ سديد؛ بحيث تسيـ كؿ جممة في فيـ الجممة التي تمييا كما تسيـ الجممة 
((التالية في فيـ الجممة السابقة عمييا فيمان أفضؿ

، كلفارنيش يشير في تعريفو إلى االرتباط األفقي في النص، (ْٗ)
 كىك ما يقابؿ مصطمح االتساؽ.

 فيسمط الضكء في تعريفو لمنص عمى العبلقات الداللية كالمنطقية المتضمنة فيو، ؛(H.Brinker ("بريكتر" أما
مجمكعة منظمة مف القضايا أك المركبات القضكية يترابط بعضيا مع بعض عمى أساس )) فيرل أف النص ىك

((مكضكعي مف خبلؿ عبلقات منطقية داللية –محكرم 
  اـ. ، كبرينكر ييشير ىنا إلى مصطمح االنسج(َٓ)

عبلقة لغكية أصمية تبرز )) فيك الجانب التكاصميٌ  في ( نجده يركز في تعريفو لمنصِّ P.Hertmanكىارتماف) 
((كالسيميائيٌ  الجانب االتصاليٌ 

كىي عمى  نخمص إلى أىـ العناصر المتكافرة في النصِّ  ات، كمف ىذه التعريف(ُٓ)
 الترتيب:                   

 .الجانب التناصيٌ 
 .االتساقيٌ  الجانب

 .الجانب الدالليٌ 
                                                           

                                                         .َُٓمف النص إلى الفعؿ)أبحاث التأكيؿ(،بكؿ ليككر: ّْ))
 .ِٖينظر: لذة النص، ركالف بارت: ْْ))
 . ُِمف لسانيات الجممة إلى عمـ النص: ْٓ))
 . َُِتحميؿ الخطاب الشعرم، د. محمد مفتاح: ك ، ِٖينظر:  نفسو: ْٔ))
 . ِْينظر: نحك النص اتجاه جديد في الدرس النحكم: ْٕ))
  .  ِْفسو:ينظر:  ن ْٖ))
 .ِٓ -ِْفسو:ن ْٗ))
 .ُُعمـ لغة النص المفاىيـ كاالتجاىات: َٓ))
 .                                                                                                  َُٖ:عمـ لغة النص المفاىيـ كاالتجاىاتُٓ))



     
 

 .الجانب االتصاليٌ 
يمـز  حدث تكاصميٌ ))عندهي كىذه الجكانب جميعيا، نجدىا متحققة في تعريؼ"دم بكجراند كدريسمر" لمنص؛فيك   

كيزكؿ عنو ىذا الكصؼ، إذا تخمؼ كاحد مف ىذه  ،لككنو نصان ، أف يتكفر لو سبعة معايير لمنصية مجتمعة
((المعايير

 ىذه المعايير ستككف مكضكع دراستنا في المقامات. ، ك (ِٓ)
أك عمى األقؿ يتمتع بأكبر قدر متاح مف الدقة كالشمكلية،  يكافؽ طبيعتيا، قكـ الدراسة عمى تعريؼ لمنٌص ستك   

كىك تعريؼ سمير حجازم في الممحؽ الخاص بالمصطمحات األدبية ضمف كتابو)المدخؿ في مناىج النقد 
نتاج تاريخي لمكتابة التي تـ تنظيميا كفؽ بداية كنياية، أك كؿ ما يبدم قابمية لبناء بنية ))األدبي(، فالنص عنده

فتتميز  ،أما الكتابة تمكنيا مف مقاكمة الكقائع المسانية االجتماعية كالنفسية، ،تتميز بقدر مف المتانة ،داخمية
((كقكة النفكذ أماـ مختمؼ المؤثرات الخارجية ،كالسيكلة ،باالنفتاح

 الطابع الكتابيٌ  فيىذا التعريؼ يركز ك  ،(ّٓ)
 كيشير مف جانب آخر إلى المعايير النصية التي أفردىا دم بكجراند، كسارت عميو كؿٌ  ،مف جانب لمنٌص 

ذلؾ ينسجـ مع مقامات جبلؿ الديف  ككؿٌ  كالمنطكؽ، الدراسات في عمـ النص، فالنص عندنا ىك المكتكب
 السيكطي.

،  كبعد ىذا العرض ليذا    فقد تبادر إلى الذىف سؤاؿ ميـ ىؿ المقامات نصكص؟ عممان أف الجكاب عفالمفيـك
عدميا، لقد استقر عندنا في ضكء التعريؼ الذم تبناه البحث أف النص مف ىذا السؤاؿ يحدد صحة ىذه الدراسة 

  منطكقة. كبةألنيا مكت ؛ككفاقان ليذا الفيـ، فالمقامات نصكص ال إشكاؿ في ذلؾ ،كالمنطكؽ ىك المكتكب
 

 
 
 

                                                           

                                                            .ٕٓنحك النص اتجاه جديد في الدرس النحكم: ِٓ))
 .ُٔٔمدخؿ إلى مناىج النقد األدبي المعاصر مع ممحؽ قامكس المصطمحات األدبية، د. سمير حجازم:53))

    
                                                       ُٔ 

 



     
 

 الفصل األول
ًّ وآلٌاته  االتساق الّنص

 وٌتضمن:
 توطئة-

 المبحث األول:االتساق الصوتً والعجمً  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االتساق النحويّ  المبحث الثانً: 
 
 

 
 الفصل األول

 االتساق النصي وآلياته
 : توِطئة

أخذت عمى عاتقيا في سبيؿ التككٌف كالتأسيس إف االتساؽ النصٌي ىك مكضكع أساس في المسانيات الحديثة التي 
كالتطكر، االنطبلؽ مف فرضية التكسع، إذ تكجب عمييا االنتقاؿ مف دراسة الجممة بكصفيا كحدة لغكية كبرل، 
تجاىاتيا، إلى النص؛ بكصفو ممثبلن شرعيان لمغة، يمتاز بكؿ خصائص  تبنى عمييا نظريات المغة كمدارسيا كا 

 نسجاـ.كمميزات االتساؽ كاال
كىك ما تقكـ عميو كؿ الدراسات الحديثة كاالبحاث المغكية المعاصرة، ألنو بنية منتظمة متسقة كمنسجمة، تحتكـ  

إلى عبلقات معينة بيف متتالياتيا الجممية في أداء معناىا، بالصكرة التي تككف فيو قابمة لمقراءة كالفيـ كالتأكيؿ؛ 
ايير النصية السبعة التي كضعيا )دم بكجراند( كقد ناؿ ىذا المصطمح إذ يمثؿ االتساؽ المعيار األكؿ مف المع

براز عكاممو كشركطو، كلـ يتفؽ الباحثكف  عناية كبيرة مف قبؿ المسانييف النصييف، بتكضيح مفيكمو كأدكاتو كا 



     
 

ح كالدارسكف حكؿ المصطمح العربي المقابؿ لو. كالمخطط ادآتي يكضح المصطمحات العربية المقابمة لممصطم
 التي كضعيا الباحثكف كالدارسكف. (COHESION)اإلنكميزم 

                        .(ْٓ)االتساؽ : محمد خطابي                                     
 التضاـ : تماـ حساف ،إلياـ أبك غزالة ، عمي خميؿ حمد.                                 

 Cohesion                  . التماسؾ : محمد خطابي ، فالح بف شبيب 
 الربط  : سعيد حسف بحيرم                              

 ،(ٔٓ)محمد سالـ أبكعفرة (ٓٓ)السبؾ : تماـ حساف ،سعد مصمكح ، محمد العبد،                         
 . (ٗٓ)ي،أحمد عفيف(ٖٓ)، نادية رمضاف (ٕٓ)خميؿ البطاشي                          

 .(َٔ)التناسؽ : يكسؼ نكر عكض                             
 .(ُٔ)الترابط الرصفي :أحمد محٌمد عبد الٌراضي، عمر عطارم                         

 كلـ يكتب الشيكع كاالنتشار ألمِّ مصطمح كما كيًتبى لبلتساؽ ،كذلؾ لتداكلو ، كقرب ىذه الترجمة إلى     
؛كألفَّ مصطمح االتساؽ، مف معانيو في (ِٔ)، فضبلن عف كثرة شيكعو في الٌدرس المسانٌي الحديثالمفيكـ المراد 

، كلككف محمد خطابي أكؿ مؤلؼ استعمؿ مصطمح )االتساؽ( في كاالنتظاـالعربية الجمع كاالنضماـ كاالمتبلء 
ره بسبب الشيكع كالقدـ كما ب لذلؾ استعممت ىذه التسمية دكف غيانسجاـ الخطا إلىلسانيات النص مدخؿ كتابة 

 أسمفنا.  
كالحقيقة أنو المٌشاحة في تعدد التسميات لممسمى الكاحد، إذ كؿ تسمية تعبر عف كجية نظر الباحث أك   

الدارس في النظرة الكظيفية التي يؤدييا ىذا المصطمح؛ ألنيا تشير إلى معنى الترابط أك التماسؾ بيف الكممات 
اء النص، إذ ال يتحقؽ ذلؾ في نص ما إال باستعماؿ العناصر المغكية التي تساعد أك الجمؿ كغيرىما مف أجز 

عمى ذلؾ، فالمتكمـ )المرسؿ( ييدؼ عند صياغتو نصان لغكيان إلى إرساؿ رسالة لممخاطب )المتمقي(، كقد تعبر 
 : (ّٔ)تمؾ الرسالة عف انفعاؿ أك شعكر القائؿ تجاه أمر معيف، كىك ما يكضحو المخطط ادآتي

                                                           

كرقية حسف في  كىذا الرأم ىك متابعة لياليدام   ،ُُاب : محمد خطابي: انسجاـ الخط إلى(ينظر : لسانيات النص مدخؿ ْٓ)    
 نجميزية الذم كاف كتابو لسانيات النص عبارة عف شرح ليذا الكتاب .كتابيما االتساؽ في اإل

 . ُُْ( ينظر :الدرس النحكم النصي في كتب إعجاز القرآف الكريـ : ٓٓ)    
 .ِبك عفرة : أة :محمد سالـ (ينظر: السبؾ في العربية المعاصر ٔٓ)    
 . ِٔنادية رمضاف :  :عمـ لغة النص كاألسمكب( ينظر : ٕٓ)    
 ٔٔ( ينظر :الترابط النصي في ضكء التحميؿ النصي لمخطاب: خميؿ البطاشي : ٖٓ)    
 .َٗ( نحك النص اتجاه جديد في الدرس النحكم : ٗٓ)    
 .  ْٗر: يكسؼ نك  عمـ النص كنظرية الترجمة : ( ينظر:َٔ)    
  . ٖٔنحك النص بيف األصالة كالحداثة :احمد الراضي:  ( ينظر:ُٔ)    
 .  ْٖلى عمـ النص كمجاالت تطبيقو: إ( ينظر : مدخؿ ِٔ)    
لضمير، العطؼ( )بحث منشكر(: أ. ـ. ا، مف أنكاع التماسؾ النصي )التكرار، ُِ: ، محمد خطابيينظر: لسانيات النص( ِ) 

 .  ُٓمراد حميد عبد اهلل: 



     
 

 
 
 
 
 

 
ما يمحظ عمى ىذا المخطط أفَّ االتساؽ شرط ضركرم لتحديد ما ىك نص كما ىك ليس نصان، فإذا تكافرت  

ذا افتقر إلييا أصبح جمبلن غير مترابطة   كسائمو كاف المقطع المغكٌم كبلن مكحدنا، كا 
تساؽ، كلعؿ ىذا ما قصده ابف رشيؽ )ال نص( كىذا يؤدم بالقارئ إلى رفضو، لعدـ فيمو، كذلؾ لغياب اال

إذا كاف متنافران متباينان عسر حفظو، كثقؿ عمى المساف النطؽ بو، ))ق( بقكلو في باب النظـ: ْٔٓالقيركاني )ت 
ٍتوي المسامع، فمـ يستقر فييا منو شيء ((كمىجَّ

في الكبلـ لكنو يختمؼ عف  )*(؛ ففي المقكلة إشارة إلى االتساؽ(ْٔ)
منص التي نتكصؿ إلييا عف طريؽ األنماط التنظيمية الكبرل لجميع األفكار في النص. كيتبنى الكحدة العامة ل

البحث الفيـ الذم يجعؿ االتساؽ مرتبطان بالجانب الشكمٌي لمترابط النصي جاعبلن االتساؽ بكصفو أقدـ مصطمح 
 .(COHESION)عربي مقاببلن لممصطمح االنكميزم 

ما يترتب عمى إجراءات تبدك بيا العناصر السطحٌية عمى ىيئة كقائع ))يف؛ فيك أما مفيكـ االتساؽ عند النصي  
يؤدم السابؽ منيا البلحؽ، بحيث يتحقؽ ليا الترابط الرصفٌي، إذ يمكف استعادة ىذا الترابط عمى ىيئة نحكية 

-Co)شتركة لممركبات كالتراكيب كالجمؿ، كعمى أمكر، مثؿ: التكرار، كاأللفاظ الكنائٌية، كاإلحالة الم
reference)كالحذؼ كالركابط ،))

خاصية داللية لمخطاب؛ تعتمد عمى فيـ كؿ جممة مككنة لمنص ))، أك ىك (ٓٔ)
((في عبلقتيا بما يفيـ في الجمؿ األخرل

، كبذلؾ فاالتساؽ مظير مف مظاىر عممية إنتاج النص الكبرل (ٔٔ)
 التي تشتمؿ عمى عناصر أخرل سياقية.

يز جاب اهلل أٌف االتساؽ ىك ذلؾ التماسؾ بيف األجزاء المشكمة لنص ما، كيككف مناط كيرل أسامة عبد العز   
العناية فيو منصبان عمى الكسائؿ المغكية التي تربط بيف العناصر المككنة لمنص، مثؿ: اإلحالة، كالعطؼ، 

ت األجزاء، ككسيمة ذلؾ كالضمائر، كاالستبداؿ، كالحذؼ، كالمقارنة، كغيرىا مف الكسائؿ، كيرل أٌنو إحكاـ عبلقا
إحساف استعماؿ المناسبة المعجمية مف جية، كقرينة الٌربط النحكم مف جية أخرل، كاستصحاب الرتب النحكية، 

 . (ٕٔ)حيث تدعك دكاعي االختيار األسمكبٌي، كرعاية االختصاص، كاالفتقار في تركيب الجمؿ

                                                           

 ِٕٓ/ُالعمدة في محاسف الشعر كأدبو كنقده، ابف رشيؽ القيركاني: ( ّ (
 قدـ مصادر الدراسات النصية الحديثة.أعد كتابو ىذا مف يمحمد خطابي في )لسانيات النص( ك د. ىك  أطمقو)*( إف أكؿ مف  

 .َٗ، ينظر: اإلحالة دراسة نظرية: ِٕاالتساؽ في العربية: ( ٓٔ) 
 .ِْٓ: ، د. صبلح فضؿاب كعمـ النص( ببلغة الخطٔٔ)
 .www.alfaseeh.com( ينظر: نظرات في مصطمحات المسانيات، د. أسامة عبد العزيز جاب اهلل، ٕٔ)
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ف كسائؿ االتساؽ المكجكدة في مقامات السيكطٌي كفي إطار ىذه المعالجات؛ فإٌف البحث سيعمد إلى الكشؼ ع  
مف النظر إلى بنية النٌص مف الداخؿ، كىذا يقتضي كضعان كتحميبلن لمنظاـ الذم تأتمؼ فيو البنى النصية، بحيث 

 . (ٖٔ)يتـ تمحيص عبلقات االرتباط األفقية التي تنشأ بيف مككناتيا، كبياف مقٌكماتيا التي تحكـ النص
االتسػاؽ يمثؿ دعامة أساسية مف دعائـ الدرس  فَّ إقكؿ أالمكجز لبعض مفاىيـ االتساؽ  كبعد ىذا العرض  

كيرتبط  النصي داخؿ النص، تساؽفيك يتصؿ باال ،، كيدرس الركابط التي تجعؿ مف النص متسقناالنصيٌ 
د ميمتو في كتتحدأذف ىك مصطمح لصيؽ بدراسة البنية السطحية لمنص،  بالكسائؿ كالركابط الصكتية السطحية،

 المختمفة، دكف الفصؿ بيف المستكيات المغكية مف خرهآكتحقيؽ الترابط بيف بداية النص ك  ،عناصر االلتحاـ تكفر
 .وستمراريتاكيحقؽ  النص، ىذا الترابط ىك الذم يخمؽ بنية

 ،ىافي تحديدمقامات كقد اختمؼ الدراسكف في تحديد كسائؿ االتساؽ النصي، لذلؾ اعتمدت عمى نصكص ال  
كىي تتكزع عمى ثبلثة مستكيات )صكتٌي، معجمٌي، نحكم(، ككؿ منيا يرتكز عمى كسائؿ عٌدة كمظاىر لغكية 

  تنسج العبلقات بيف البنى الداخمية كبيف كظائفيا:
 

 

 

 

 

 المبحث األكؿ
 كالمعجميٌ  االتساؽ الصكتيٌ  

 أوالً: االتسبق انظوتٌ:

  توعئخ:

نظاميا المغكم العاـ، فمكؿ لغة خصائصيا التي تميزىا مف غيرىا مف  مف المعركؼ أٌف المغات تختمؼ في  
المغات، كعمى ذلؾ فإف العناصر الصكتية تختمؼ مف لغة ألخرل. فضبلن عف ذلؾ فإٌف المغة العربية لغة ذات 

 لكؿ نكع مف الحركؼ كاألصكات كظيفة في تككيف المعنى كتثبيت أصمو كتنكيع شكمو))طبيعة ايحائية، إذ إٌف 

                                                           

 .ِحميدة:  ، نظاـ االرتباط كالربط في تركيب الجممة العربية، د. مصطفىِٓ( ينظر: نسيج النص: ٖٔ)



     
 

كألكانو مع تناسب بيف أصكات المغة كأصكات الطبيعة كتكافؽ بيف الصكرة المفظية كالصكرة المعنكية 
((المقصكدة

(ٔٗ). 
ؿَّ    متفٍت إلىالنحكم ، كلـ تك يا عمى كسائًؿ الربًط المعجمي عنايتً صبٍَّت الدراساتي الغربيةي في عمـ النَّصِّ جي

إلى مصطمحات الكزف  يمةو قم اء منو عند ديبكجراند كدريسمر مف إشاراتو  ما جاالتساؽ الصكتي كأدكاتو كثيران إالَّ 
يـ و بعضي . كقد سار أغمب الباحثيف العرب عمى ىذا ، حتى تنبَّ  (َٕ)كالقافية كالتنغيـ كأىمِّيًَّتيا في سبؾ النصكص

المسجكعة كالمتجانسة  ران إلى أفَّ ما جاء في كتب الببلغة العربية عف السٍَّجع كالجناس ، كعبلقة الفقراتمؤخَّ 
الصكتي ، بعد دمجيا باإلشارات التي  تساؽببعضيا صكتيان مما يمكف دراستو في عمـ النص تحت مصطمح اال

كىما مف كسائؿ الربط الصكتي كىما : التكازم عف إضافة عنصريف آخريف عد   جاء بيا ديبكجراند كدريسمر فضبلن 
 . (ُٕ)، كالمزكـ

الدكتكر حساـ  كىك ما يراه–عمماء النص الغربييف إلى عنصرم السٍجع كالجناس  كيظير أفَّ سبب عدـ التفات 
 عىًنيى . أما في الدارسات العربية، فقد  (ِٕ)يما مقصكراف عمى المغة العربية دكف غيرىا مف المغاتأنَّ  -أحمد فرج

تأليؼ كالتأصيؿ في التراث الن ، قبؿ البدء بمرحمة الالباحثكف بترجمة النتاج الغربي في المسانيات النصية أكَّ 
ضافة ما يمكف إضافتو إلى ىذا العمـ ؛ لذلؾ جاء الحديث عف االتساؽ  كالتطبيؽ عمى النصكص العربية كا 

 الصكتي ككسائمو متأخران عندىـ .
مح االتساؽ الصكتي مف عمـ البديع ، أحد عمكـ الببلغة العربية الثبلثة، الذم طف مما سبؽ اقتراب مصيتبيَّ  
، كلكف ما لبث أف أصبح لو عند المحدثيف ))أيفؽه جديد (ّٕ)ألمر بو سابقان أفَّ كظيفتو ىي تحسيف الكبلـاستقر ا

 .(ْٕ)مف منظكر المسانيات النٌصية ، كىك فاعمية البديع في ربط أجزاء النص((
يَّة فيي يِّ أنَّ  تكمفي في أما فائدة ىذه الكسائؿ البديعة في الدراسات النصِّ رى النصكصى المقركءة يا يمكف أٍف تيصى

، يبرزىما  (ٕٓ)سقة صكتيان ، بما تضفيو عمييا مف جمالية مكسيقية ، كنمط إيقاعي منتظـكالمسمكعة نصكصان متَّ 
تكرار األصكات ، مككنان كحدة صكتية في النص الكاحد ، أك تكازم الكممات كالجمؿ في المقاطع كالتراكيب، ما 

                                                           

 . ِّٔ( فقو المغة كخصائص العربية، د. محمد المبارؾ: ٗٔ)
( ينظر : مدخؿ إلى عمـ لغة النص تطبيقات لنظرية ركبرت ديبكجراند ككلفجانج دريسمر ، د. إلياـ أبك غزالة ، كعمي خميؿ (َٕ

رؤية منيجية في بناء ، كنظرية عمـ النص  ُِٓ، كعمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ، عزة شبؿ محمد : ُُٖ – ُُٓحمد : 
 . ُُٔ: النص النثرم

 – ُُٔ: رؤية منيجية في بناء النص النثرم ، كنظرية عمـ النصُُْ -ُِٓنص النظرية كالتطبيؽ: ـ لغة ال: عمنظر( يي (ُٕ
ُِٔ . 

 . ُُٕ:  رؤية منيجية في بناء النص النثرم ( ينظر : نظرية عمـ النص(ِٕ

 . ِٖٗياشمي : ، كجكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع ، السيد أحمد ال ِّٓ( يينظر : مفتاح العمـك : (ّٕ
 . ٕ( البديع بيف الببلغة العربية كالمسانيات النصية  : (ْٕ
 . َُِ( ينظر: عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ: (ٕٓ



     
 

النحكية  -لنصكص ، كييقرِّبي إليو باالشتراؾ مع كسائؿ االتساؽ األخر يجعؿ المؤدم كالمتمقي يستمتعي بيذه ا
 المنشكد مف الرسالة )معنى النص( .    غرضالكصكؿ إلى ال -كالمعجمية 

       انسّجع : -1
،كمعنػاه فػي (ٕٔ)ىك تكاطؤ الفكاصػؿ بػيف النثػر عمػى حػرؼ كاحػد، أم األصػؿ فيػو االعتػداؿ فػي مقػاطع الكػبلـ    

، كالسػػجع فػػي (ٕٕ)ء البيػػاف اتفػػاؽ الفكاصػػؿ فػػي الكػػبلـ المنثػػكر فػػي الحػػرؼ أك الػػكزف أك فػػي مجمكعيمػػاألسػػنة عممػػا
،كىػك (ٕٗ)،كيستعمؿ مف الناحية الشػكمية المتمثمػة فػي الزخػرؼ المفظػٌي لتػزييف األسػمكب(ٖٕ)النثر كالقافية في الشعر

لمتشػابية التػي يخمقيػا السػجع مػف الكسػائؿ ، كتعػد النيايػات ا(َٖ)ييسيـ مباشػرةن فػي جعػؿ المتمقػي قػادران عمػى الحفػظ
القكية إلقناع المتمقي، كاالقتناع عػف طريػؽ السػجع مػف المفػاىيـ الثابتػة فػي الثقافػة العربيػة خاصػة، إ ذا كػاف بػيف 
الكممتػػػيف المسػػػجكعتيف عبلقػػػة دالليػػػة، كتكػػػكف األسػػػجاع سػػػػاكنة مكقفػػػا عمييػػػا؛ ألٌف الغػػػرض مػػػف ذلػػػؾ أٍف ييػػػػزاكج 

ت زخرت بالسجع، الذم أضفى نغمان مكسيقيان لمنٌص، فشدَّ انتباه القارئ، كعمد إليو السيكطٌي في ،كالمقاما(ُٖ)بينيا
 مقاماتو؛ ليزيد في قكة اتساؽ نصكص المقامات كترابط أجزائيا، كمف أنكاع السجع في المقامات ما يأتي:

 

 : اننوع األوّل : انسجع ادلغزف

ال الػكزف، أم أف ييراعػى الحػرؼ األخيػر فػي الكممتػيف قػرينتيف مػف ىك مػا تتفػؽ فيػو الكممتػاف فػي حػركؼ السػجع  
 ، كقد كرد ىذا النكع  في المقامات بنحك كثيرنا، كمف األمثمة عمى ذلؾ قكليوي:(ِٖ)غير مراعاة الكزف

: تجاكزت الحدى يػا كردي, كزعمىػت أٌنػؾى جمػيه فػي)-ُ ـى النرجسي عمى ساؽو, كرمى الكرد منوي باألحداًؽ, كقاؿى  )فقا
))                  ساؽ, األحداؽ(,ك)تجاكزت, زعمت(,ك)الحد, كرد, فرد(.    ،كقع السجع في لفظتي)(ّٖ)فىٍردو

, كتحتٍّ ذلؾ صكره كثيرةي المكارًد, مف الرأًس  كاألذًف,  -2 : كدىنيٍّ نافيه لمكضًي كيؿٍّ كجيو باردو ))قاؿى البافي
 )بارد, المكارد(.                كممتي كتحقؽ السجع في,(ْٖ)كالضرًس, ك فقارى المفمكًج((

                                                           

 .    َُِ/ُينظر: المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر:ٕٔ))
 .   ُٗ-ُٖ-ّينظر: الطراز المتضمف ألسرار الببلغة كعمـك حقائؽ اإلعجاز: ٕٕ))
:ينظر: مف ٖٕ))  .  ُٔ-ُُ،ك أسرار الببلغة:ْٕٓ/ِ، كاإليضاح في عمـك الببلغة:ُّْتاح العمـك
 . ْٖٗ:)مقاربة لغكية تداكلية(ينظر: استراتيجيات الخطاب ٕٗ))
 . ُُ-ٗ:رائدة ناظـ ينظر: االتساؽ في نيج الببلغة دراسة في ضكء لسانيات النص)رسالة ماجستير(َٖ))
  .ُُٕفي بناء النص النثرم:ينظر: نظرية عمـ النص رؤية منيجية ُٖ))
  .َُٓ/ٕينظر: نياية األرب في فنكف األدب: ِٖ))
 .ُِالمقامات: ّٖ))
 .ِٖ: نفسو  ْٖ))



     
 

, كأشجاره تيٍنًبتي أفانيفى األحاسًف, كأزىاره مابيف مفتكًح -ّ , فييا أنياره مف ماءو غيًر آسفو ))ركضةه ذاتى محاسفى
, أطياره  ترنمىٍت بمغاتو يعجبي منيا كيؿُّ فصيحو كلىسفي  سفو ، كقع السجع عمى طكؿ ىذا النص (ٖٓ)((العيًف ككى

حرؼ النكف مما أعطى لمنٌص نغمة مكسيقية، كفضبلن عف ذلؾ حققت االتساؽ الصكتي بيف أجزاء  بتكرار
 محاسف, آسف(,)األحاسف, كسف, لسف(.النٌص، كالكممات التي كقع بينيا السجع ىي )

             :  اننوع انثبنٌ : سجع انرتطَع  

ذلػؾ مقابمػة كػؿ لفػظ عمػى كزنػو  كيعنػي،(ٖٔ)زف كالػركمكىك أف يتفؽ آخر القرينة مػف المفػظ  مػع نظيرتيػا فػي الػك   
، كالغاية مف استعماؿ مثؿ ىذا النكع مف الٌسجع ىي ))المقاربة بػيف الكػبلـ (ٕٖ)كركيو ))فيك أحسف كجكه الٌسجع((

، كىػذا النػكع مػف السػجع نجػد (ٖٗ)،))كىك أف األلفاظ مستكية األكزاف متٌفقة األعجػاز(((ٖٖ)بما يشبو بعضو بعضان((
، كسػػنذكر بعػػض النمػػاذج التػػي تؤكػػد ىػػذه الصػػكرة مػػف السػػجع  كمػػا السػػيكطي حاضػػرة فػػي جميػػع مقامػػات صػػكرتو
 يأتي:

، نمحظ التػرابط (َٗ)))الزعفراف :أنت ثالثي المراتًب ,ثابتي المناقًب, حبيبه لكيؿٍّ صاحبو , لذيًؿ الفضًؿ ساحًب((-ُ
د، مٌمػا أسػيـ فػي االتسػاؽ الصػكتي عػف طريػؽ بيف األلفاظ المسجكعة، ككيؼ أٌنيا  جاءت متسقة عمى نسػؽ كاحػ

 الكزف كالركم في كممتي )المراتب، المناقب(، ك) صاحب ، ساحب(.

ِ-((  ,)) , كلبنػػةن مػػف درةو بيضػػاءو , كلىًبنىػػةن مػػف زبرجػػدةو خضػػراءو عػػٍدفو ًمػػٍف ياقكتػػةو حمػػراءو                 بنػػى اهللي جنػػة ى
نمحظػػو فػػي األلفػػاظ المتسػػاكية األكزاف ، إذ ٌإفَّ جميػػع األلفػػاظ عمػػى تحقػػؽ االتسػػاؽ الصػػكتٌي فػػي ىػػذا المثػػاؿ، مٌمػػا 

كفػي ىػذا المثػاؿ  حمػراء, خضػراء, بيضػاء(,، ككػذلؾ متفقػة اإلعجػاز كمػا ىػك فػي األلفػاظ)فعػالء(كزف كاحد كىك)
اسػػتعمؿ السػػيكطٌي سبلسػػؿ مػػف السػػجع، ام اسػػتمرار السػػجع  ألكثػػر مػػف كممتػػيف، كىػػذا يػػدؿ  عمػػى قػػكة االتسػػػاؽ 

كىػك أٍف تكػكف كػؿ ، كالسػجع إٌمػا أٍف يكػكف قصػيران  ،كتي في اتسػاؽ نصػكص المقامػات كتػرابط أجزائيػاالص
ككيٌممػػػا قمٌػػػت األلفػػػاظ كػػػاف أحسػػػف ؛ لقػػػرب الفكاصػػػؿ ، كاحػػػدة مػػػف السػػػجعتيف مؤٌلفػػػة مػػػف ألفػػػاظ قميمػػػة 

 يجػيء إالٌ  المسجكعة مف سمع السامع ، كىػذا النػكع أكعػر السػجع ، كأبعػد متنػاكال كال يكػاد اسػتعمالو

                                                           

 .ُّٖ:نفسو  ٖٓ))
  .َُّينظر: زىرة الربيع في شكاىد البديع:ٖٔ))
 .ِّٔ( كتاب الصناعتيف: ٕٖ)
 . ٖٓ( نقد الشعر، قدامة بف جعفر: ٖٖ)

، السكاكي: ُٕ: في دراسة اإلعجازكنياية اإليجاز ،َُْ/ٕنياية األرب في فنكف األدب: ٖٗ))   .َِّ، كينظر: مفتاح العمـك
  .ٗٔالمقامات: َٗ))



     
 

بألفاظ قصيرة يصعب إتياف السػجع فيػو ؛ لقصػر تمػؾ األلفػاظ ،   ؛ كذلؾ ألٌف المعنى إذا ًصيغا نادرن 
:))كانػٍت داري ممػؾو كخالفػةو, كمسػكفي عممػاءو  كمػف السػجع القصػير كمػا فػي قكلػو ،(ُٗ)كالطكيؿ ىك ضػد األٌكؿ

)) كمػف سػبقىٍت  ،لػوي السػعادةي أطػاعى كدخػؿى الجنػافي  ))فمف سبقىتٍ أك طكيؿ كقكلو ،(ِٗ)أعالـو كمجمسي قضاةو كحكاـو
)) فسرى قكـه مػف العممػاًء الثمػراًت بػاألكالًدَّ ألن ييػـ ، ككذلؾ متكسط كقكلو :)) (ّٗ)لوي الشقاكةي عصى كأدخؿى النيرافى

 .(ْٗ)ثمراتي الفؤاًد كاألكباًد, كمصابيييـ أعظـي مصاب((

  

 

   اجلنبس :-2

سِّناًتو المفظية، إذ قيؿ فيو إنَّوي: ىك فف مف فنكف عمـ البديع،    مف الحمى المفظية    ))كميحىسِّف مف ميحى
كالتَّمذ ًذ بنغمًتو العذبة،  كاأللكاف البديعية التي ليا تأثير بميغ، تجذب السامعى، كتحدثي في نفًسو ميبلن إلى اإلصغاءً 

بكؿ، كتتأثري بو أمَّ تأثير، كتقع مف القمب أحسف كتجعؿي العبارةى عمى األيذًف سيمةن كمستساغةن، فتجدي مف النفس الق
((مكقع

، كلـ يختمؼ الببلغيكف جميعيـ في مفيـك الجناس، إذ إنَّوي اتفاؽي لفظيف أك أكثر في أنكاع الحركؼ، (95)
ىك أف ))كفي مصطمح عمماء البياف (،96)كأعدادىا،كىيآتيا، كترتيبيا، أك في بعضيا، مع اختبلفيما في المعنى

((مفظتاف في كجو مف الكجكه كيختمؼ معناىاتتٌفؽ ال
ك يضفي ىذا الفف  البديعي االتساؽ كاالنسجاـ عمى  (،97)

النصكص التي يىردي فييا، كليذا أنتبو االببلغيكف القدامى عميو؛ ألىميًتو، كدليؿ ذلؾ إطبلقييـ مصطمحى الجناس 

                                                           

 . ِٖٓػػػػػػػػػػػ ِٕٓ/ُئر في أدب الكاتب كالشاعر : : المثؿ الساينظر (ُٗ)
 .ُٖٖ:المقامات  ِٗ))
 . َِٓ:نفسو ّٗ))
 .ُِٖنفسو : ْٗ))
  .ُٖٓالبديع في ضكء أساليب القرآف:ٓٗ))
، ّنقد:-أدب-، فف الجناس ببلغةُِّ/ُ،كالعمدة في محاسف الشعر، كآدابو، كنقده،:ُِّ، كالصناعتيف:ِٓالبديع :  ينظر: ٔٗ))

 . ُٗٓكالبديع في ضكء أساليب القرآف:
  .ُٖٓ/ِالطراز:ٕٗ))



     
 

، كىك أسمكب يتطمب (98)اكؿ بيف شيئيف أك أكثرعنكانان ليذا الفف، ىذا المصطمح الذم يكحي بمعنى الترابط كالتش
  .(99)الميارة كالبراعة في الكبلـ، اليقدر عميو إال األديب الذم كىب حاٌسة مرىفة في تذكؽ المكسيقى المفظية

 أثزه يف االتسبق انظوتٌ :

يػا فػي قػراءة النصػكص ، النصكص ككٍسًقيا صكتيان ، فضػبلن عػف ككنػو أداة ييػتمىمَّحي ب اتساؽلمجناس أثره بيِّفه في   
كيتكصػؿ بيػػا إلػػى المعنػػى المنشػػكد ، فنطػؽي كممتػػيًف فػػي جػػٍرسو مكسػػيقي  متماثػؿو كمِّيػػان أك جزئيَّػػان ، تقعػػاًف فػػي سػػياًؽ 
جمؿو ذات بنية نصيَّة مكحدة ، مف شأًنو أف يجعىؿى المتمقيى يعكدي بذاكرًتًو إلى الكممًة التي نيطقٍت أكَّالن ، رابطان إيَّاىا 

ىذا الرَّبطي يىٍحدثي بفعػؿ االتسػاًؽ الصػكتي الػذم حقَّقػوي تكػراري اإليقػاًع المكسػيقي لحػركؼ الكممػة األكلػى ، ثانية ، بال
فتكػػػػػرار األصػػػػػكات نفسػػػػػيا )) يجػػػػػذبي االنتبػػػػػاه ، كيعػػػػػزز داللػػػػػة الػػػػػنغـ ، كيؤلػػػػػؼ نكعػػػػػان مػػػػػف االنسػػػػػجاـ الصػػػػػكتي 

 تزداد بو رغبة المتمقي في متابعة النَّصِّ .الذم تطرب لو ادآذافي كتستمتع بو األسماع ، ك (ََُ)المحبب((

كفي لسانيات النص تىتىبَّعى بعض الباحثيف أثرى الجناس الصكتي في اتساؽ النصكص ، كخاصة النثرية منيا ؛  
ألنيػا ))تتخػػذ مػف العناصػػر الصػكتية كسػػيمة تخمػؽ مكسػػيقى فػػي النثػر تػػكازم مكسػيقى الػػكزف كالقافيػة فػػي الشػػعر ، 

 .  (َُُ)تمقي كعمميتي الحفظ كالركاية((مراعاة لعممية ال

ػػيَّة ، فيػػك مػػا يمكػػف أف تتركػػو الكممػػات  أمػػا مػػا دعػػا الباحػػث إلػػى دراسػػة ىػػذا الفػػف البػػديعي دراسػػةن اتسػػاقية نصِّ
َـّ أىميػة ىػذه الكحػدة الصػكتية فػي خمػؽ  الػنص سػاؽ تاالمتجانسة عمى الػنص مػف كحػدة اإليقػاع كالجػرس ، كمػف ثىػ

جانػػب الصػػكتي ))يكػػاد يكػػكف ىػػك الركيػػزة التػػي يعتمػػد عمييػػا فػػف الجنػػاس ، كمػػا الجانػػب كالػػربط بػػيف عناصػػره ، فال
، أك النغـ ، أك الترديػد المكسػيقي ، فالكممتػاف المتجانسػتاف تجانسػان تامػان ، ىمػا فػي Rhythmالصكتي إال اإليقاع 

ممػػػة النثريػػػة البشػػػرية ، ككػػػذا الكاقػػػع إيقاعػػػاف مكسػػػيقياف تػػػرددا فػػػي مسػػػاحة البيػػػت الشػػػعرم أك ادآيػػػة القرآنيػػػة أك الج
الكممتػاف المتجانسػتاف تجانسػان ناقصػان ، فػالنقص فػي الجنػاس يمبػي حاجػة الػنفس إلػى اإليقػاع المتبػايف ، كمػا يمبػي 

 . (َُِ)الجناس التاـ حاجتيا إلى اإليقاع الكاحد المتكرر((
التاـ(،كعف الجناسيف تتشعب مقامات السيكطي حكت عددان كبيران مف أنكاع الجناس كتصنيفاتو)التاـ كغير ك   

، كىك ما يكفر اإليقاع الصكتي المتجانس في نٌص المقامة، كسنذكر أنكاع الجناس عمى النحك (َُّ)تفريعات عٌدةى 
  :ادآتي 

                                                           

 .ُُّ، كالبديع بيف الببلغة العربية كالمسانيات النصية:َُينظر: جناف الجناس في عمـ البديع:ٖٗ))
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 :اننوع األوّل : اجلنبس انتبو
تفاؽ في عدد ،ىك اال(َُْ)ىك مااتفؽ ركناه لفظان كاختمفا معنى ببل تفاكت في تركيبيما كال اختبلؼ في حركتيما   

 الحركؼ، كىيئاتيا،كترتيبيا،كىذا النكع حاضره في المقامات كما في قكؿ السيكطي: 

: إنؾ النافي في العالج, فكـ لؾ في منياج الطب منياج((-ُ ف  قيمتى جاء الجناس في  ,(َُٓ)قاؿ النرجس))كا 
ى، أذ إفَّ األكلى تعني المنيج منياج، منياج( فننظر إلى المفظيف متفقتيف في المفظ مختمفيف في المعن) كممتي

 .(َُٔ) كالقانكف الطبي، في حيف الثانية تعني مف الٌطريؽ الكاًضحي 

))ألف  لو أجريف فال جـر أف  حاز صاحبييما شرٌفا, كرٌؼ ظميا الكارؼي عميو حيف رىٌؼ, كلـ شعثىو كرىٌفا, -ِ
ريفا(( ريًؼَّ بيكعدت جي كأيقف منيما بفرج شىٌفا, البشىٌفا جي
الجناس في ىذا النٌص جاء في كممة )الرىٌؼ( التي ك , (َُٕ)

ٌفا الثكب: أصمحو كضـ بعضو إلى بعض، كييقاؿ  ٌفا(  ييقاؿ رى تعني اضطربت كتحركت حيف أخذتو الحمى، ك)الرى
ٌفا فبلنا: أزاؿ فزعو كسكنو مف الرعب رى
(َُٖ). 

بى جماعةه مف السمًؼ فييا, كفي الحمى قاؿ))كلكفكري مغالييا لمغالييا,كقكرى معانييا عند معانييا,رغ-ّ
نجد , (َُٗ)كدعٍت طائفةه مف الصحابًة بمالزمًة الحمى ليا إلى تكفييا, كتمقكا نشر الحمى بالنشًر كالطٌي((

أحتكاء ىذا النص عمى الجناس في الكممات) معانييا، كمعانييا( كفي )نشر، كالنشر( فاألكؿ)نشر( تعني 
 . (َُُ)الطَّيِّبةي يعني ريحي الًمسؾ النتشار، اما الثاني)بالنشر( أم الرَّيحي 

 : اننوع انثبنٌ: اجلنبس غري انتبو

البحث يا يتناكلسك  (ُُُ)ىك ))مقطعاف صكتياف مختمفاف في اإليقاع مختمفاف في المدلكؿ(( الجناس غير التاـ: 
 عمى النحًك ادآتي:  ىنا

 اجلِنبسُ ادلُحزّف: -األوالً 

                                                           

  .ِٔلجناس:ينظر : فف ا  َُْ))
 .ِِالمقامات: َُٓ))
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الحركؼ أك الحركات، كسمي أيضان:جناس التحريؼ ،كالمغاير كىك أف يختمؼ فيو المفظاف في ىيئات   
كحركاتيما ؛ألٌنو لك  كىك أف يختمؼ الفظاف المتجانساف في عدد حركفيما ، كسمي الناقص ؛(ُُِ)كالمختمؼ

 ، كيككف عمى أنكاع منيا:( ُُّ)اتفقت حركات الحركؼ في الكممتيف لكاف جناسان تامان 
 (ُُْ)فقط: أٌف يككف االختالؼ في ىيئة الحركة-أ
فىا ,كتأخذ مف أخالقنا ما عىفىى, كتنعـ لنا -ُ   فىا,كتعفك عٌما صدر مٌنا مف جى ))كتمبسنا مف ًخمي المالحة ماضى

حصؿ ىذا الجناس بيف كممتي )ًشفىا( التي تعني البير , (ُُٓ)مف ديٌر ألفاظؾ التي ىي ًشفا لمف كاف عمى شىفىا((
، كلك تأممنا في الكممتيف نجد أٌف الجناس (ُُٔ)تعني طرؼ كحرؼ مف المرض، كدكاء النفس، ككممة )شىفىا( التي

 المحٌرؼ حصؿ في تغير الحركة فقط عمى الرغـ مف تجانس الكممتيف في ىيئات الحركؼ.
ميقان, كالذم كاف يقطري -ِ   ٍمقانكخي ـي البالغًة الرسكؿ)صمى اهلل عميو كعمى آلو كسمـ(:قاؿ:الطيبي خى )) يصؼي إما

ميقان(،إذ أٌف  ,(ُُٕ)ف المسًؾ إذا أرفضى عرقان((منو ماىك أطيبي م ٍمقان( ك)خي الجناس في ىذا النص بيف كممتي ) خى
، كىنا بقصد (ُُٖ)األكلى تدؿ عمى الخمؽ كالتككيف، بينما الثانية تدؿ عمى األخبلؽ كالطَّبع العادة السَّجيِّة المركءة

لسبلـ ، كىنا ىيئة الحركؼ كانت متطابقة بيف بيا األخبلؽ التي كاف يتخمؽ بيا الرسكؿ عميو أفضؿ الصبلة كا
الجناس المحٌرؼ كاف االختبلؼ فيو في ىيئة الحركة لذلؾ نرل كؿ كممة دلػت عمى المعنى الذم  كلكف,الكممتيف

  أكتسبت مف الحركة.
, كالسيدي , كلكف المىمؾى األك)) ليس أحده منكيـ مستحقان عندم لمميمًؾ, كال صالحه لالنخراًط في ىذا السمؾً -ّ   بري

كالجناس في ىذا النٌص جاء في كممة )الميمؾ( التي تعني امتبلؾ األشياء أٌم , (ُُٗ)األبىٌر كصاحبي المنبًر,...((
الشخص كالسيد صاحب السمطة كاألمر مايممكو الشخص مف العظمة كالسمطاف، ك)المىمؾ( ىكصفة تطمؽ عمى 

 .(َُِ)عمى أمة أك  الدكلة
مؽي مف الن يًؿ غاية النٍّيؿ, كيسحبي الماءي عمى بساًط  كفي مقامة الركضة يقكؿ -ْ  السيكطي )) كيبمغي الخى

األرًض الٌذيًؿ, كيركىبي إليو المًمؾي كالجنكدي, كتعقدي األلكيةي كالبنكدي, كيككف لمناًس مف مائًو كلكنًو المحمرٍّ 
, كذلؾى يكـه مشيكده, كلوي في كؿٍّ ستةً   .     (ُُِ)أجؿه معدكد(( كركد,ذلؾى يكـه مجمكعي لو الناسي
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ىك الن يؿ( التي تعني نير النِّيؿ، إما )النٍّيؿ( أحتكل ىذا النص عمى أنكاع مف الجناس منيا الحرؼ في كممتي) 
الحصكؿ عمى شيء ما، كمف أنكاع الجناس في ىذا النٌص أيضان الجناس المضارع في كممتي )الٌنيؿ كالٌذيؿ(، 

 كالبنكد(االختبلؼ مخرج الحرفيف )الجيـ كالباء(.كجناس البلحؽ بيف كممتي)الجنكد 
كأم ا لحاظو فقد غنيت عف الكيحؿ بالكىحؿ,...,كأشربكا في قمكبيـ مف الحىب كالحيب, كخال )) :يقكؿ السيكطي-

     الكيحؿ كالكىحؿ(، ك)الحىب كالحيب( ك)البىر كالبير(. )الكممات كرد الجناس المحرؼ,(ُِِ)البىر كالبير((
االختالؼ في نكع الحرؼ كيشترط أف يككف اإلختالؼ في حرؼ كاحد فقط, ككرد ىذا النكع  أف يككف -ب

 بشكؿ كبير في المقامات عمى سبيؿ المثاؿ:
)) عمى الخبيًر سقطتـي ,كمف البحًر لقطتـي ,كلقد أقسطتـي في سؤالكيـ كما قسطتـي , كسأنبئىكيـ بما يفكؽي -ُ   

اٌل إف كقع الجناس في لفظتي )سقطتـ كلقطتـ(  ككاف الجناس في ، (ُِّ)راط((حكمة بقراط مف غير تغميطي كا 
أكليمابيف )السيف ك البلـ(،إذ إٌف األكلى تعني كقعتـ عمى العالـ ليزيدكـ بعممو كىك الخبير باألمكر، كاألخرل 

 تعني جمعتـ مف بحر ىذا العالـ كعممًو مف شيء.
،كجاء الجناس في كممتي (ُِْ)بي المراعيٍّ , كالمراتًي كالمرابًي(()... كتمثؿي أربابي األرضيٍّ كالمزارًع ,كأصحا)-ِ

) المراتع كالمرابع(، فالمراتع جمع مرتع :كىك المكضع الذم ترتع فيو الماشية، كالمرابع جمع مىٍربع : كىك 
  ، ككاف التحريؼ في الحرؼ الرابع في حرفي)التاء( ك)الباء(.ُِٓالمكضع ييقاـ فيو زمف الربيع

, كأنت أقؿُّ شرفان, ك أذؿي قاؿ الخط-ّ , كالخمؼى , كالسمؼى يب يصؼ الزباد)) أنت: النسبى لؾ, كالحسبى
ككاف التحريؼ في الحرؼ األكؿ )النسب كالحسب(، كالجناس ىنا في عدد مف الكممات كىي (126)سمفان((
فبلف كىك منيـ، أما  ، ككما إفَّ الكممة األكلى)النسب( تعني القرابة، كييقاؿ:نسبو في  بني)النكف كالحاء(كىما

)الحسب( فمعناهي مايعٌدهي المرء مف مناقب أك شرؼ آبائو
(ُِٕ). 

( ككاف معنى السيف كالخاء( ككاف في الحرفيف )الٌسمؼ كالخمؼكفي النص يكجد جناس أيضان كىك في كممتي)  
ككممة) الخمؼ( ) السمؼ( كىك جمع سالؼ، كىك كؿ مف تقدـ الرجؿ مف آبائو كذكم قرابتو في السف أك الفضؿ، 

 .      (ُِٖ)فتعني الكلد الصالح

 :ادلضبرع : اجلنبس  ثبنَبً 

                                                           
  .ُٔٔنفسو: ((ُِِ
 .َُٔنفسو: ُِّ))
 .ُّٔنفسو: ُِْ))

 . َٕٓينظر: المعجـ الكسيط:( (ُِٓ
 . ّٕ: المقامات ُِٔ))
 .ُّْ/ُ، العيف ُِْ/ْينظر :العيف  ُِٕ))
 .ّٕ ، كينظر: المقامات : ّْٓ/ُ نفسو، ك ِٓٔ/ِينظر: العيف  ُِٖ))



     
 

ًمعى فيو بيف كممتيف متجانستيف ال تفاكت بينيما إالَّ بحرؼ كاحد مف     ييعرِّؼي الببلغيكف ىذا النكع بأنَّو ماجي
؛))سمي بذلؾ لمضارعة ،كىذا التقارب ىك تسميًتو بيذا االسـ(ُِٗ)الحركؼ المتَّحدة أك المتقاربة في المخرج
، كىذاف الحرفاف إما أف يركزاف في أكؿ الكممة، أك في كسطيا، (َُّ)المخالؼ مف الحرفيف لصاحبًو في المخرج((

أك في آخرىا،مثؿ:)دامس،كطامس(في قكؿ الحريرم:)ليؿ دامس،كطريؽ طامس( كفي)ينيكف، كينأكف(كما في 

 ، كفي)الخيؿ كالخير( في (6:)األٔؼاَ {ًىُ ٌَنْيٌْ ػنو ًٌنإًْ ػنو}قكلو تعالى

 ،ففي األمثمة نمحظ أفٌ مخارج الحركؼ متقاربة، فمخرج  (ُُّ)الحديث الشريؼ)الخيؿي معقكد بنكاصييا الخير(
 .(ُِّ)فمخرج الداؿ كالطاء مف األسناف كالمثة معان، كالبلـ كالراء في الحديث الشريؼ مف المثة

الذم يتفؽ فيو المفظاف المتجانساف ببل تفاكت في حركفيما أك كىذا النكع مف الجناس مشابيان لمجناس التاـ    
، الذم يضفي عمى األلفاظ المتجانسة مزيدان مف النغـ الصكتي، بتكرار الجرس المفظي (ُّّ)حركاتيما 

 ،كمف أمثمة ىذا الجناس الكارد في نصكص المقامات مدار البحث قكلو:(ُّْ)عينوي 

أزاىري البساتيًف قد نظرىٍت لما بو نضرىٍت, كاتفقىٍت عمى عقًد مجمسو )) إٌف عساكرى الرياحيًف قد حضرىٍت, ك -ُ
)) , الختياًر مف ىك بالميٍمًؾ أحٌؽ ككافؿي حافؿو

ذ حصؿ التجانس في ىذا النٌص بيف كممتي )نىظىرت ,إ(ُّٓ)
كنىضىرت(، فيما متشابيتاف في تركيب الحركؼ كىيئاتيا إاٌل في حرفي )الظاءكالضاد(، كىما حرفاف يقارب 

، كىذا التقارب ىك (ُّٔ)أحدىما ادآخر في المخرج، فمخرجيما ينحصر بيف أكؿ المساف كالثنايا العميا مع أصكليا
ما يجعؿ بعض متكممي المغة العربية ينطقكف بنكع مف الضاد يشبوي الظاء،كأخذكا يخمطكف بيف ىذيف 

س حركؼ المفظيف،كتقارب مع ككف الحرفيف مف مجمكعة كاحدة ىي األصكات المطبقة، كتجان,(ُّٕ)الحرفيف
، صبَّ أصكات الكممتيف في قالب كاحد غايتو إقامة االتساؽ اإليقاعي، كفضبلن (ُّٖ)مخرجي الحرفيف المختمفيف

عف ذلؾ فيك يحمؿي داللةن معبرة تستدعي التأمؿ في معنى المفظيف كمييما،كيجعؿي النفس تتكؽي إلى استخراجو، 
 فكس، كتفٌكر في المعاني. فيصيري لمتجنيًس فائدتاف: كقعه في الن

                                                           

 .ُِّ، كفف الجناس: ّٗٓفتاح العمـك :ينظر: م ُِٗ))
 .ُّّفف الجناس: َُّ))

، محمد بف إسماعيؿ البخارم)ت يامو كأ سننوك مسمك عميو هللا صمى هلل ؿوسر رومأ نم رلمختصا لصحيحا دلمسنا لجامعا(ُُّ)
 . ِٖ/ ْىػ( :  ِٔٓ

 . ُّْجناس:،كفف الُٖٓ-ُّٖ،كعمـ األصكات د.كماؿ بشر:َِ-ُٗينظر: في البحث الصكتي عند العرب:ُِّ))
 .  ّٔينظر: فف الجناس: ُّّ))
 .  ُِٔينظر: األثر القرآني في نيج الببلغة: ُّْ))
 .ُّالمقامات: ُّٓ))
 .ْٗينظر: األصكات المغكية : ُّٔ))
 .ّٓ-ِٓ:نفسوينظر:  ُّٕ))
 .ِٓ-ُٓنفسو: ينظر: ُّٖ))



     
 

ـي البالغًة يخطبي في أمراًء الطٍّيًب: مرحبان بالكراـً الزكًر, أعيذكـ باهلًل مف الجكًر,كمف الحكًر بعد -ِ )) إما
)) الككًر,كأقامكـ في أحسًف الٌطكًر, كقطيى عنكـ التسمسؿي كالٌدٍكري
المثاؿ نمحظ الجناس في أكثر  ، في ىذا(ُّٗ)

المضارع بيف المفظيف)الطكر( ك) الدكر(عمى الرغـ مف اختبلؼ الحرؼ األكؿ فييما، إاٌل مف لفظ، نجد الجناس 
أفَّ تقارب الحرفيف في المخرج )مابيف طرؼ المساف كأأصكؿ الثنايا(، كتماثميما في صفتي الشدة 

،كىذا (ُُْ)،يجعؿ جرس الكممتيف متقاربان، فمكال صفة اإلطباؽ في الطاء ألصبحت في األداء داالن (َُْ)كالجير
،كيسيـ في تحقيؽ كحدة النص (ُِْ)مايضفي عمى النص اتساقان صكتيان، يشبو مايحققو الجناس التاـ

كاستمراريتو،كالٌطكر:التٌارة أٌم تارةن بعد تارةو كالٌدكر:مف دكر الشيء كالٌدىري ٌدكاره باإلنساًف كٌدكارم
(ُّْ)   . 

ٌنس, كأنيف  الجكارم الكيٌنس()) -ّ ٌنس ك (ُْْ)(كمف جكاىًر جكًر خي ، إذ حصؿ التجانس بيف كممتي )الخي
الكيٌنس(، فيما متشابيتاف في تركيب الحركؼ كىيئاتيا إاٌل في حرفي الخاء كالكاؼ ، كىما حرفاف ميمكساف 

نىوي جعمنا نىٍستمتعي بالجرس الصكتي الذم ككَّ ي اكىذ،(ُْٓ)متقارباف  في المخرج،فكبلىما ينطؽي مف أقصى الحنؾ 
بيف ىاتيف المفظتيف ، كزادى مف تككيًنو تقاربي مخرجي الحرفيف المختمفيف كاتحاديىما في صفًة  تكراري األصكاتً 

التجاكب المكسيقي ؛ بفعؿ الجممتيف الذم أحدثىو الجناسي يساعدي المتمقيى عمى الرَّبط بيف تساؽي . كىذا اال اليمس
كالكممتاف صفتاف لمنجكـ التي ، (ُْٔ)لقمكبالصادر مف تماثؿ الكممات تماثبل تطرب لو األذف كتيتز لو أكتار ا

تظير في الميؿ كتخفي في النيار ؛ لغمبة شعاع الشمس عمى أفقيا، فاألكلى بمعنى الرجكع كالثانية بمعنى 
 .(ُْٕ)الخفاء

 : اجلِنَبسُ انهَّبحكُ -ثبنثبً  
فظيف المتجانسيف متباينيف كىذا النكع مف الجناس يشبو النكع السابؽ، إاٌل أٌف الصكرتيف المختمفتيف في الم   

ًَذَإوٌٍَُُْ اٌرُّسَازَ }، كالصكتاف المختمفاف إٌما أف يككفى كؿ  منيما في أٌكؿ الكممة،نحكقكلو تعالى: (ُْٖ)في المخرج

 ٌِهَاًَإَِّٔوُ ػٍََى ذَ}،أك الكسط  في قكلو تعالى: (02-99)اٌفجس:{(02(ًَذُذِثٌَُّْ ادلايَ دُثّاً جَّّاً)99ؤَوالً ًٌَُّّ)

                                                           

 . ٔٓالمقامات: ُّٗ))
 .ِٓ-ُٓ،كاألصكات المغكية :ُْْينظر: عمـ األصكات:َُْ))
 .ُٓصكات المغكية:ينظر: األ ُُْ))
 .ُِٔينظر: األثر القرآني في نيج الببلغة : ُِْ))

 .َُْٓ/ُٕ/ِ، كلساف العرب: مجْٔ/ّينظر:العيف: (ُّْ)
  .ُٕٗالمقامات:ُْْ))
 .ُْْينظر: عمـ األصكات: ُْٓ))

 .  166البدٌع فً ضوء أسالٌب القران : ( ٌنظر : (146

 .ُِٕٕ/ُْ/ِلساف العرب مادة )خنس(:مجينظر: ُْٕ))
  . ُّٔ، كفف الجناس:َْٓ،  كمفتاح العمـك :ُّٗلتمخيص:ينظر: اُْٖ))



     
 

ًَ إَذاجَأءَىُُ ؤِسٌ َِِّٓ }،أك ادآخر في قكلو تعالى: (8-7)اٌؼادٌاخ:{(ٖ)(ًَإَِّٔوُ حلُةّ اخلريِ ٌشدٌد7ٌِشَيٍِدٌ)

فقد حصؿ ىذا الجناس في األمثمة السابقة عمى التكالي  ،(88)ٌنعاء:{(88األِِٓ ؤً ِ خلٌفِ ؤذَاػٌا تِوِ ...)

 .كأمف( بيف لفظتي )لما كجما( ،ك)شييد كشديد( ، ك)أمر
 

كبعد تتبع ،(ُْٗ)ممحؽ بادآخر في الجناس باعتبار جٌؿ الحركؼ(( كسمي بالجناس البلحؽ، ))ألفَّ أحد المفظيف 
نصكص المقامات،كجد الباحث أف ليذا الجناس حضكران في المقامات، كأٌنو يتضافر مع أدكات اتساقية أيخر،كما 

 في قكلو: 
اٌل أكسري بقائـً سيفي  -بالٌصمتً -جالبي لممشيًب؟!فاحفظٍ ))أتىٍغتىري بيٍبٍرًدؾ القشيًب, كأنت ال-ُ حرمتىؾ,كا 

،الشاىد فيو الجناس الذم كقع بيف كممتي )القشيب(ك )المشيب(، كنمحظ تبايف مخرجي الحرفيف (َُٓ)شككتىؾ((
يقاعي ، كالتجانس ىنا كٌكفى عبلقةن صكتيةن بيف عنصريف ألصكاتيما اإل(ُُٓ)المختمفيف، فالقاؼ ليكية ،كالميـ شفكية

َـّ؛ فإٌف ىذه العبلقة  كما ىك حاؿ العبلقات النحكية –نفسو، مما يدفع بالمتمقي إلى ربط أجزاء النص ، كمف ث
        . (ُِٓ)كتسيـ في كحدتو الشاممة-تخمؽ نٌصٌية النص–كالمعجمية 

في الرياًض, كمىٌف عمي  ))قاؿ المؤلؤ:الحمديهلًل الذم ألبسني خٍمعةى البياًض, كجعمني بيف اليكاقيًت كالٌنٍكًر,-ِ
بىاني بالتنكيًو كالتنكيًؿ, ككٌررى ذكرم في عدًة مكاضيى مف التنزيًؿ(( بالتبجيًؿ,كحى
(ُّٓ). 

نمحظ أٌف النص قد احتكل عمى عدد مف الكممات المتجانسة كمف بيف ىذه الكممات التجانس بيف  
، كأيضان (ُْٓ)ما،فالباء شفكية، كالراء لثكيةكممتي)البياض(ك)الرياض(، لتباعد مخرجي الحرفيف المختمفيف في أكلي

في كممتي )التبجيؿ( ك )التنكيؿ(، لتباعد مخارج الحرفيف أكالن بيف)الباء( صكت شفكم مخرجو مابيف الشفتيف، 
ك)النكف( صكت أسنانية لثكية مخرجو مف حافة المساف، كالثاني في الكسط،بيف)الجيـ( أسنانية لثكية حنكية 

حصؿ جناس بيف كممتي)التنكيو كالتنكيؿ( في الحرؼ األخير،فػ)الياء(مف األصكات ،ك)الكاك(الشفكم، ك 
،كحصؿ جناس بيف كممتي)التنزيؿ كالتنكيؿ( في الكسط بيف )الزام( (ُٓٓ)الحنجرية)الحمقية(،ك)البلـ(أسنانية لثكية

،إف اإليقاع (ُٔٓ)تمفةصكت أسنانية لثكية،ك)الكاك(الشفكم، كىك مف الجناس البلحؽ؛ لتبايف مخارج الصكامت المخ
مقىو تكرار أصكات الكممات المتجانسة في ىذا النص،قد نسىجى اتساقان صكتيان أضفى عمى الجمؿ  المنتظـ الذم خى

                                                           

 .ُّٔفف الجناس: ُْٗ))
 ِِالمقامات: َُٓ))
 . ُْْينظر :عمـ األصكات: ُُٓ))
 .ُّينظر: لسانيات النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب: ُِٓ))
 . ُّٔالمقامات: ُّٓ))
 .ُْٖ-ُّٖ،، ك عمـ كظائؼ األصكات المغكية الفكنكلكجيا:ُْْينظر :عمـ األصكات: ُْٓ))
 .ُْٖ-ُّٖعمـ كظائؼ األصكات المغكية الفكنكلكجيا:ينظر:  ُٓٓ))
 .  ُْْينظر: عمـ األصكات د. كماؿ بشر: ُٔٓ))



     
 

نكعان مف الكحدة التي تجمع شتات النٌص، كيمكف إدراؾ ذلؾ إذا كضعنا في الحسباف أٌف اإليقاع ىك أحد أسباب 
           كحدة الٌنٌص.        

قاؿ المقرم:ماىذا التعسيري بعد التيسيًر, كمالنا عيدنا نركم عف ""قيؿ بف قيؿ""بعد أف كنا نركم عف ابف  ))-ّ
فالجناس في ىذا النٌص حاصؿ بيف الكممتيف)التعسير( ك)التيسير( جناس الحؽ؛ لتباعد مخرجي ، (ُٕٓ)كثير؟!((

، كاتحاد الحرفيف (ُٖٓ)حنؾ، كالعيف مف الحمؽالصكتيف الصامتيف المختمفيف في أكليما، فالياء مف بيف المساف كال
 ، مما يزيد النٌص اتساقان كانسجامان صكتيان.(ُٗٓ)في صفة الجير

ا في مقامة ركضة مصر:)) -ْ  فكرد الجناس االحؽ بيف) ركضة أريضة, عيكف زىارىا مريضة((,  كيقكؿ أيضن
 مخرج. أريضة، كمريضة(، كىك جناس ناتج عف تباعد حرؼ األلؼ كحرؼ الميـ في ال

كقد جاءت بعض الجناسات عفكية الخاطر عند السيكطي، كبعضيا جاء متكمفنا، كربما يعكد ذلؾ اللتزامو بذكر   
مصطمحات العمكـ التي يعرفيا مع التزامو السجع في ادآف نفسو، كفي المقامات أضرب مف الجناس غير ما 

ان مع منيج البحث،كقد استغنى عنيا بما ذكر مػػػف درس ،إاٌل أٌنو لـ يتسٌف لمباحث ذكرىا؛ خشية اإلطالة كتماشي
،بيف)الجداؿ (ُِٔ)،كجناس المقمكب(ُُٔ) بيف)منياج كىاج(،ك)رحيمةكحيمة((َُٔ)أنػػػػكاع، كمػػػنيا:الجنػاس الناقص

 بيف)قسـ كقسيـ(.(ُْٔ)،الجناس المشتؽ(ُّٔ)كالجبلد( 
ظيـ معمكماتو، إذ يضمف لو خاصية كمما سبؽ يتضح أفَّ االتساؽ الصكتي لو أثره بارز في بناء النص كتن  

االستمرارية، كيساعد عمى إدراؾ كفيـ ماىية النص، فيك يحقؽ لمنص اتساقان شكميان أم عمى مستكل البنية 
السطحية، لكنو ال يمنح النص اتساقان كميان، بؿ البد مف تكفر عنصر آخر يضمف لمنص اتساقو المعنكم كىذا 

 لتحقيؽ االتساؽ الكمي لمنص.   العنصر ىك االنسجاـ، فيتآزراف معان 
فالجناس كما مر ليس تبلعبان باأللفاظ، أكميارة في صنع العبارات، أك المحسننا لفظينا فحسب، إنَّما تعبير فني  

يكسب الكبلـ قيمان جمالية بما يضيفو إلى النسؽ المغكم مف اتساؽ كانسجاـ كتناسب كتآليؼ في البناء الصكتي 
 لصياغة المغكية، كيشيع الجرس المكسيقي الذم تطرب إليو األذف.    يثرم المعنى، كيغني ا

                                                           

  . ُٕٔ-ُٔٔالمقامات:ُٕٓ))
 .ُّٖ،كعمـ كظائؼ األصكات المغكية :ُْْ، كعمـ األصكات :ٕٓ-ْْينظر: األصكات المغكية : ُٖٓ))
 .ْْ-َْد العرب:البحث الصكتي عنفي ، ك ُْْينظر: عمـ األصكات: ُٗٓ))
 .َّٗ-ّٖٗ:التمخيص في عمـك الببلغة:المتجانساف في عدد حركفيما. ينظرالجناس الناقص: كىك أف يختمؼ الفظاف َُٔ))
  .ََِ،كالمقامات:ِِالمقامات:ُُٔ))
فف الجناس المقمكب: كىك أف يتفؽ المفظاف في نكع الحركؼ كعددىا كىيئتيا )شكميا(، كيختمفا في الترتيب فقط، ينظر: ُِٔ))

  .َُُالجناس:
 .ّٓ:المقامات ُّٔ))
الجناس المشتؽ :كىك أف يتفؽ المفظاف المتجانساف في أصؿ االشتقاؽ كالمعنى ، كيختمفاف في ىيأة الحركؼ كترتيبيا،  ُْٔ))

 .ُُْ،ك فف الجناس:ٗٗٓينظر: اإلتقاف في عمـك القرآف:



     
 

   : سبق ادلُعجًٌّ: االتّ بًثبنَ
  توعئخ :

بعدى أٍف أكمؿى البحثي الحديثى عف االتساًؽ الصكتي كأثًر أدكاًتو في اتساؽ نصكص المقامات، سينتقؿي فيما أيًعدَّ   
ًة النص،  مف صفحات ىذا الفصؿ إلى الحديث عف االتساؽ ىذا النكع مف االتساؽ المعجمي كأثره في بناء ليحمى

مظيره مف مظاىر التحميؿ النصٌي المعاصر، يسيـ بصكرة كاضحة في ربط العناصر المغكية المشكمة لمنٌص، 
ـ  بكساطًة كسائؿى آخرى غير ما سمؼ ذكريه مف (ُٓٔ)لذلؾ سمي بالربط اإلحالي أيضان  ، كىك مف مظاىًر االتساؽ يت

كسائؿ الصكتية، أك ما سيأتي بيانو مف األدكات النحكية؛ إذ إنَّو ال يمكف فيو الحديثي عف عبلقاتو نحكيةو تعتمدي ال
،بؿ يتـ مف اتحاد الكممات المتشابية كالمرادفة أك المتبلزمة (166)عمى النظاـ النحكم لتربط بيف عناصر النص

ة  التي تيحيؿ بعضيا  لبعض بعبلقاتو معجميَّةو، فيحدث كتشابكيا في النص، لتنسج خيطان مف المفردات المتشابك
 . (ُٕٔ)الربط بيف الجممة الكاحدة أك المتتاليات الجممية بفعؿ استمرار المعنى الذم يمنح النٌص صفة النصية

فيك إذف كسيمة مف كسائؿ الربط الذم يتحقؽ مف العبلقة الجامعة بيف كممتيف أك أكثر داخؿ المتتابعات    
، كعرفو "ىاليدام كرقية (ُٖٔ)، ىذه العبلقة المعجمية خالصة ليس بيا حاجة إلى عنصر نحكٌم ليظيرىاالٌنصٌية

، كىذه (ُٗٔ)حسف" بأٌنو)) الربط الذم يتحقَّؽ مف اختيار المفردات عف طريؽ إحالة عنصر إلى عنصر آخر((
لجمؿ كالمفاىيـ، كمف ثـ الكسائؿ بنيات معجمية تحقؽ ضربان مف ضركب التكافؤ كالتماثؿ، كتميد التساؽ ا

، فكمما (ُُٕ)، إذف عماد االتساؽ المعجمٌي ىك المعجـ، كما يقكـ  بيف كحداتو مف العبلقات(َُٕ)النٌص بتمامو
 .             (ُِٕ) ازدادت الكحدتاف المعجميتاف قربان في النص زادهي اتساقنا كترابطنا كقكة

طريؽ تحرؾ العناصر المعجمية بتنظيـ الفكرة كبنائيا في كتتحقؽ العبلقة بيف النصٌية كاالتساؽ المعجمي عف   
النص، لتقدـ معمكمات تفسر العناصر المعجمية األخرل المرتبطة بيا، مما يساعد عمى فيـ النص، عند سماعو 

                                                           

 .ُِْينظر: لسانيات النٌص النظرية كالتطبيؽ: (ُ)
 . ُِْ، كلسانيات النص النظرية كالتطبيؽ :  ِْت النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب : ينظر : لسانيا( (ُٔٔ
،أدكات االتساؽ كآليات االنسجاـ في قصيدة اليمزية النبكية )رسالة َُٓينظر: عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ : ُٕٔ))

 . ِّماجستير(:
    .َُٔم:ينظر: نظرٌية عمـ النٌص رؤية منيجٌية في بناء النٌص النثر  ُٖٔ))
 .Cohesion in English:ِْٕ: نقبلن عف ،َُٓعمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ:169) )
 . َُٗينظر: البديع بيف الببلغة العربية كالمسانيات النصية : 170))
    ُّٖينظر: أصكؿ تحميؿ الخطاب في النظرية النحكية العربية : 171))
 .ٖٔلمغة الحديث(: ينظر: االتساؽ في العربية)دراسة في ضكء عمـ ا ُِٕ))



     
 

، كفضبلن عف ذلؾ؛ فإٌف عناصر االتساؽ المعجمٌي تتصؼ في ذاتيا بالٌربط، (ُّٕ)أك قراءتو؛ التصافو بالتكاصؿ
يا ي يا ادآخر، فمذلؾ ىي ليس بحاجة إلى أدكات ربط  تربط بينيا، كتحقؽ االتساؽ ألجزاء فبعضي فٌسري بعضى

أٌف االتساؽ المعجمي ييسيـ في ربط عناصر النٌص المتباعدة  ك في ، كتيشير الدراسات النصية إلى (ُْٕ)النص
ـى عمماء النٌص (ُٕٓ)تو، مف استمرارٌية عنصر لغكم مف أكؿ النٌص إلى نياياستمراريتو، كتبلحـ عناصره ،كقىسَّ
ىما:) التكرار، كالمصاحبة المعجمية أك التضاـ( حسب ما جاء في جٌؿ كتب لسانيات  االتساؽ المعجمٌي قسميف،

 ،كما مكضح :              (ُٕٔ)النص
 االتساؽ المعجمي                                     

                                                                  
                                                                                  

 المصاحبة المعجمية)التضاـ(                                                     التكرار       
 
    التكرار: أكالن: 
غات عامَّة، كالسيما لغتنا العربية، إذ إٌنو شغؿ حيزان كبيران  مف الدراسات عند ىك مف الظكاىر التي تتَّسـي بيا الم  

القدماء كالمحدثيف؛ ألىٌميًَّتو في اتساؽ النصكص، إاٌل أفى قميبلن ًمفى القدماء مىٍف تنبَّو عمى ذلؾ؛ ألٌف دراستيـ  
ق(الذم ُْٕبيف ىؤالء الجرجاني)ت، مف (ُٕٕ)كانت مقصكرةن عمى بياف الجانب الببلغي أك الجمالٌي في الغالب 

، كعيٌرؼى التَّكرار (ُٖٕ)يعد  التكرار))مف معاني النحك التي تبثي في النظـ)الكبلـ( االنسجاـ كاالتساؽ كالتناسؽ((
، كأشار في التعريؼ (ُٕٗ)أيضان))بأٌنو ضـ  الشيء إلى مثمو في المفظ مع ككنو إياه في المعنى؛ لمتأكيد كالتقرير((

َـّ إليو، كفي ىذا  إلى كظيفة مف كظائؼ الٌتكرار، كىي الربط بيف الشيئيف، فالضـ)) يعني ربط الشيء بما ضي
، كييمحظي مف التعريؼ ارتباط مفيكـ التكرار بالتككيد المفظٌي، غير أٌف (َُٖ)الربط يتحقؽ التماسؾ بينيما((

ٌنما يعٌد التككيد المفظي صكرةن مف صكر  التكرار))ليس مساكيان لمتككيد المفظٌي الذم قاؿ بو النحاة مساكاةن تامةن، كا 
                                                           

 . َُٓ، كعمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ:ُِْينظر: لسانيات النٌص النظرية كالتطبيؽ: 173))
 .َُٓينظر: عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ: 174))
 .ِِ/ِينظر: عمـ المغة النٌصٌي بيف النظرٌية كالتطبيؽ دراسة تطبيقية عمى السكر المكٌية: 175))
،كنحك النٌص إطار نظرٌم ِْ،كلسانيات النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب:ُِٕربية المعاصرة:ينظر: السبؾ في الع 176))

 . َُٗ-َُٔ، كعمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ:ُُٓ-ُّٗكدراسات تطبيقية: 
 . ُٕ/ِينظر: عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ: ُٕٕ))
  .ٗٔ-ٖٔدالئؿ االعجاز: ُٖٕ))
 .ْٗ/ُشرح الرضي عمى الكافية: ُٕٗ))
 .ُٗ-ُٖ/ِعمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ : َُٖ))



     
 

التكرار، كعمى ىذا؛ فإٌف التكرارى أعـ  مف التككيد المفظٌي؛ إذ يتخذي التكراري أنماطان كأشكاالن أسمكبية ال يمكف 
، كمف الذيف (ُُٖ)تصنيفىيا تحت التككيد المفظي، كلذا كؿ تككيد لفظي تكرار، كليس كؿ  تكرار تككيدان  لفظينا((

ٌدكا التكرار أبمغ مف التككيد السيكطٌي ،إذ إٌنو يعٌدهي مف محاسف الفصاحة خبلفان لمف غمط...،إذ قيؿ:))الكبلـ إذا عى 
 .(ُِٖ)تكرر تقرر((

قد باتى التكرار محؿَّ عناية الدارسيف في عمـ النٌص؛ إذ عيدَّ عنصران ميٌمان في اتساؽ النصكص، كعيرِّؼى بأنو 
التي ألفت بيا المفردات عف طريؽ إعادة عنصر معجمٌي أك كجكد مرادؼ لو، أك االتساؽ الناتج مف الطريقة 

 ، كاإليضاح ىذا المفيكـ  ذيكر المثاؿ ادآتي: (ُّٖ)شبو مرادؼ، أك عنصر مطمؽ أك أسـ عاـ
 الصعكد                                             
     التسمؽ                                             

 شرعت في الصعكد إلى القمة            العمؿ       سيؿ لمغاية      
 الشيء                                           

 ىك                                           
عمػػػؿ( اسػػػـ فكممػػػة )صػػػعكد( تيعػػػد  إعػػػادة لمكممػػػة الػػػكاردة فػػػي الجممػػػة األكلػػػى؛ ك)التسػػػٌمؽ( مػػػرادؼ لمصػػػعكد، ك)ال   

مطمؽ، أك اسـ عاـه يمكف أف يندرج فيو الصعكد، ك)الشيء( كممة عاٌمة تيدرىج  في ضمنيا كممة)الصػعكد( كأيضػان 
 ، كمف ىذا التفسير لممثاؿ تتبيف أشكاؿ التكرار في ضكء النظرية النصٌية.     (ُْٖ)الضمير )ىك(

و )اإلحالػة التكراريػة( أك )اإلحالػة بػالعكدة(، أم تتمثػػؿ ككػذلؾ عيػدَّ التكػرار نكعػان مػف أنػكاع اإلحالػة، كأطمقػكا عميػ   
في تكرار لفظ أك عدد مػف األلفػاظ فػي بدايػة كػؿ جممػة مػف جمػؿ الػنص؛ قصػد التأكيػد، كىػي أكثػر أنػكاع اإلحالػة 

، ككظيفػػة التكػػرار ىػػي إنعػػاش الػػذاكرة، كتكضػػيح عبلقػػة السػػابؽ بػػالبلحؽ كييػػدؼ إلػػى دعػػـ (ُٖٓ)دكرانػػان فػػي الكػػبلـ
، كفضػبلن  عػف (ُٖٔ)لنصٌي، كيكظؼ التكرار أيضان لتحقيؽ العبلقة المتبادلة بيف العناصر المككنة لمػنٌص االتساؽ ا

ذلؾ؛ فإٌنو  ييشيري إلى الطريقة التي يبنى بيا النٌص دالليان؛ ألنو مقياس لمتكازم بيف المعمكمات الجديػدة  كالقديمػة، 
تكررار الكلمرة  -9) كيككف التكػرار عمػى قسػميف كمػا يػأتي : ،(ُٕٖ)كبعد  أحد العكامؿ التي ترتبط بالقدرة عمى الفيـ

   الػػػػػػػػػترادؼ(.-ِ.   نفسها

                                                           

 .ُْٕالمعايير النصٌية في القرآف الكريـ: ُُٖ))
 . ُٗٗاإلتقاف في عمـك القرآف  الكريـ: ُِٖ))
  .ِْ، كلسانيات النٌص مدخؿ إلى انسجاـ النٌص:َُٔينظر: نحك النٌص:ُّٖ))
 .ِٓ-ِْ:ينظر: لسانيات النٌص مدخؿ إلى انسجاـ النٌص  ُْٖ))
 .ٕٗ، كالبديع بيف الببلغة العربية كالمسانيات النصٌية:ُُٗنسيج النٌص: ُٖٓ))
 .ُُّ-َُٗينظر: البياف في ركائع القرآف : ُٖٔ))
 .َُٓينظر :عمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ: ُٕٖ))



     
 

           القسـ األٌكؿ : تكرار الكممة نفسيا , كيقٌسـ عمى : 
،كيقصػػػد بػػػو تكػػػرار الكممػػػة نفسػػػيا بػػػبل (ُٖٖ)كيسػػػمى أيضػػػان )التكػػػرار المحػػػض( :التكػػػرار المباشػػػر أك )التػػػاـ( -أكالن  

،ككػذلؾ ىػك مكاصػمة المػتكمـ الحػديث (ُٖٗ)إعػادة المفػردات أك الجمػؿ مػف دكف تغييػر مػع كحػدة المعنػىتغيير، أم 
عف الشيء نفسو، بما يعني استمراره عبر النٌص، كيطمؽ عميو التكرار المعجمػٌي البسػيط، كيمكػف أف تكشػؼ بنيػة 

النٌصػي، سػكاء كػاف عمػى مسػتكل النظاـ المغكم كجػكد صػكر ىػذا النػكع مػف التكػرار، إذ إف ىػدفيا تػدعيـ االتسػاؽ 
 المقامة الكاحدة أك المقامات كمِّيا، كلنتأمؿ بعض األمثمة لبياف ذلؾ:

ىػػذه العبػػارة فػػي المقامػػة الياقكتيػػة عمػػى طكليػػا بػػالمفظ الصػػريح؛ألنو  فقػػد كػػٌرر( َُٗ))) الحمػػدي هلًل الػػذم... ((-ُ  
ٌف السػيكطي أراد أف يممػح لممتمقػي بػأٌف الحمػد كالثنػاء النسيج الرابط ليذه  المقامػة، كيبػدك مػف تكػرار ىػذه العبػارة، أ

يجػػب أٌف يمتػػـز بػػو الجميػػع؛ ألف اهلل سػػبحانو كتعػػالى ىػػك الػػذم خمقنػػا كصػػكرنا بيػػذه الحالػػة، فػػبل يسػػتحؽ غيػػره أٌف 
 يحمد عمى النعـ جميعيا. 

ففػػػي تكػػػرار ,(ُُٗ)())ك آخػػػركفى تحكلػػػكا إلػػػى الركضػػػًة قطػػػائيى قطػػػائيى, كأقبمػػػكا إلػػػى  سػػػكًنيا كالقػػػاىرًة(-ِ   
لفظة)قطائع( ىذا تأكيػد عمػى أٌنيػـ تكجيػكا عمػى شػكؿ جماعػات كفصػائؿ  إلػى ركضػة مصػر خكفػان مػف الطػاعكف 
ليبػػيف عظمتػػو كىكلػػوي كتكريػػر المفظػػة نفسػػيا دكف غيرىػػا يزيػػد مػػف جماليػػة الػػنص كاتسػػاقو كالمحافظػػة عمػػى اإليقػػاع 

 الصكتٌي في النٌص. 
ػػا مقػػري الػػر -ّ   تىنىػػكعه عمػػى قػػدًر مقػػر الػػركح ))كأم  كًح, كمػػا أدراؾى مػػا  مقػػري الركًح؟!فمختمػػؼه بحسػػًب الصػػاحًب, كمى

 ,... المراتًب:فأركاحي في حكاصًؿ طيرو خضر تسرحي في الجنًة ..., كأركاحه في قبًة خضراءى سندسيةو عمى بارًؽ نيػرو
ٍنثي كلـ تجرٍح ..., كأركاحه في السماءً  الػدنيا أيضػان, كأركاحه فػي السػماًء السػابعًة  كأركاحي األطفاًؿ الذيف لـ يبمغي الحى

, كأركاحه في خزانًة رمائيؿى كأركاحه في  , كأركاحه في كفالًة ميكائيؿى في دارو يقاؿي ليا"البيضا", كأركاحه في كفالًة جبريؿى
.,كأركاحه ببئػًر سببو ممدكدو بيف السماًء كاألرًض....,كأركاحه في بػرزخو مػف األرًض ....,كأركاحه تجمػيي بأريحػاءى ...

)) زمزـى
( أثنتػا عشػرة مػرة: مجمكعػة، ُِ(مرتػاف: مفػردة،)ِ( أربع عشػرة مػرة(، كردت)ُْتكررت كممة "الركح "), (ُِٗ)

كلـ يكف ىذا التكرار مف أجؿ التككيد، كتتفؽ جميعيا في المعنى؛ إذ تيحيؿ كميػا إلػى مقػر الػركح ،إذ إٌنيػا تفاكتػت فػي 
ٌف تكػرار لفظػة "األركح" عػدة مػرات فػي نػٌص المقر األعظـ، بحسػب  مقاميػا، كاخ عظاميػا، كا  تمفػت بحسػب أعماليػا كا 

                                                           

  . َٖينظر: البديع بيف الببلغة العربية كالمسانيات النصية: ُٖٖ))
  .  ٔٔحميؿ المساني الخطابي:ينظر: الترابط النصي في ضكء التُٖٗ))
 كمابعدىا.َُّالمقامات : َُٗ))
  . ُٗٗ: نفسو ُُٗ))
  .ِِّ:المقامات ُِٗ))



     
 

ٍرديَّة، كاف خدمان لممعنى، إذ حقؽ استمرارية ليذا الػنٌص، كاتسػاقان بػيف عناصػره، كىػذا النػكع يطمػؽ عميػو  المقامة البٌلزكى
 .     (ُّٗ)التكرار المحض مع كحدة المرجع

كف باسػػتعماؿ المككنػػات األساسػػية لمكممة)الجػػذر الصػػرفي(كىك نقػػؿ العناصػػر كىػػك مػػا يكػػ: التكػػرار الجزئػػي -ثانيػػان   
،أم إٌف العنصر المعجمٌي يتكرر، كلكف مع شيء مف التغيير في (ُْٗ)المستعممة  إلى فئات مختمفة مف اسـ، أك فعؿ

مػٌي المركػب كيطمػؽ عميػو التكػرار المعج  (ُٓٗ)الصيغة كما في )المحككميف  كالحككمػات (إذ ترجػع إلػى مػادة  )حكػـ(
ٌف التكػرار الجزئػٌي أسػيـ إلػى جانػب التكػرار (ُٔٗ)أيضان؛ ألنػو ييشػرؾ عنصػريف معجميػيف فػي مػكرفيـ معجمػي كاحػد ، كا 

 (ُٕٗ)المباشر في اتساؽ الػنٌص، كىػذا التكػرار يمكػف أف يكػكف عمػى مسػتكل الجممػة الكاحػدة، أك عمػى مسػتكل جممتػيف
 ،ككما مكضح في األمثمة ادآتية:

فقػد كىػٌرر لفػظ )جػرح( فػي  (ُٖٗ)أل ٍجرحن ؾ  جرحان مالوي مف آًس(( )) يا آسي ! :بىيىاف حجًتو: فقاؿ الريحاف يتكلى-ُ
  مستكل الجممة الكاحدة .

, كال فػي المػكردًة -ِ , كال بينػؾى كبيػنييـ فػي المػكدًة مػف أسػجاؿو ))  غيٌر أٌنوي ليس لمرجاًؿ في التطيًب بؾ مجػاؿه
))  اؿ( بشكؿ جزئي. كىٌرر لفظ )أسجاؿ(ك )سج (ُٗٗ)سجاؿو

ٍمصؿى أصكاتى الناعياًت صمصمةن -ّ ))قد زلزؿى الطاعكفي الناسى زلزلةن كزلزاالن, كقمقؿى الجالسى  قمقمةن كًقمقاالن, كصى
ػوي فػي لىٍحػًدهً دىحرجػةن ك ًدحراجػان(( كىػٌرر الجػذر الصػرفي ,(ََِ)كصمصاالن, كأدرجى كيؿ  ميتو في أكفانًو إدراجان, كدحرجى

نيا )زلزؿ(ك)قمقؿ(ك)صمصؿ(،كىذه الكممات كما ىي كاضحة  مف المثاؿ ىي رباعية تأتي عمى  ألكثر مف كممة م
كزف )فٍعمىؿ(؛فػػػإف مصػػػدرىا يكػػػكف عمػػػى كزف:)فىعىمىمػػػةن، كًفٍعبلال(،ككػػػذلؾ ىنػػػاؾ تكػػػرار ثػػػافو فػػػي كممػػػة )أدرج( عمػػػى 

؛ ألٌف بػػو حاجػػة إلػػى الجػػذر كزف)أفعؿ(فػػإف مصػػدرىا عمػػى كزف)إفعػػاؿ( ، كيبػػدك أٌف الكاتػػب لجػػأ إلػػى ىػػذا التكػػرار
الصرفٌي لمكممة، فبل يكٌرر الكممة نفسيا مباشرة؛ ألٌنيا قد ال تؤدم المعنى الذم يرمي إليو؛ لذلؾ يمجػأ إلػى الجػذر 
الصػػػرفٌي كمػػػا يؤيػػػد صػػػحة مػػػا تقػػػدـ  يتبػػػيف أٌنػػػو حينمػػػا جػػػاء بيػػػذا التكػػػرار أراد معنػػػى ثانيػػػان، فإٌنػػػو فػػػي قكلػػػو:))زلزؿ 

كحػػركيـ حركػػة شػػديدة، ك))زلػػزاالن((: ىػػزة أرضػػية طبيعيػػة، فشػػبو الطػػاعكف بػػاليزة األرضػػية الطػاعكف النػػاس(:ىزىـ 

                                                           

  . َُٕينظر: نحك النٌص اتجاه جديد في الدرس النحكٌم:ُّٗ))
،كفي الببلغة العربية كاإلسمكبيات َُٔ، كعمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ:ِٕينظر: مدخؿ إلى عمـ لغة النٌص: ُْٗ))

،كالترابط النصي في ضكء التحميؿ المساني ُّٔ،كالمعايير النصية في القرآف الكريـ:َُٕ، كنظرية عمـ النٌص:ِّْية:المسان
 .     ٕٔلمخطاب:

  .ٕٗينظر: البديع بيف الببلغة العربية كالمسانيات النصٌية:ُٓٗ))
 . َُٔينظر: عمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ: ُٔٗ))
 .ُْٓينظر : نفسو : ُٕٗ))
  .ِْمقامات:ال ُٖٗ))
  . َٕنفسو: ُٗٗ))
 .َِٖنفسو: ََِ))



     
 

لقكتػو بمػا أحدثػػو فػي نفػكس النػػاس كحيػاتيـ، كفػي قكلػػو ))صمصػؿ أصػكات الناعيػػات(( :أم أحػدث صػكتى ترجيػػع 
 كؿ ناعية تبكي مكتاىا .     

الكاحػػد داالن عمػػى معنيػػيف أك أكثػػر، كذكػػر أٌنػػو   كىػػك التكػػرار الػػذم يكػػكف فيػػو المفػػظ :االشػػتراؾ المفظػػيٌ  -ثالثػػان 
كلػػى(  -كلٌػػى(تكػػرار معجمػػي غيػػر مقتػػرف بػػالتكرار فػػي المفيػػكـ، إذ إٌنػػو يػػتـ بتكػػرار الكممػػة بمعنيػػيف مختمفػػيف مثػػؿ

،أك تكػػرار الكممػػات مختمفػػة المعنػػى، إاٌل أٌنيػػا متحػػدة فػػي صػػكرة المعنػػى، أك ىػػك اتفػػاؽ (َُِ)حكػػـ  –بمعنػػى ذىػػب 
 ، سنكضحو في أمثمة مف المقامات :(َِِ)ؼ المعنييفالمفظيف كاختبل

))ك إذا بيا أزراري األزىاًر مجتمعةو, كأنكاري األنكاًر ميٍمتىًمعةو...((-ُ
لفظ مشػترؾ، كلكػف  فقد كرر كممة)أنكار(,(َِّ)

     .(َِْ)المعنى يختمؼ فأٌنو أػراد بػػ)أنكار( األٌكلى: جمع نيكر، أٌما الثانية، فيي جمع نىٍكر: بمعنى )زىر(
)) كلجأنا إلى ًحماؾى اٌلذم ىك لمعيفػاًة مىػالذه, ككردنىػا مىنيمىػؾ العىػٌذبى الػٌذم ىػك كىافػؿ بػأنكاع المالًذ,متشػرًفيفى -ِ 

فىػا, كتظيػرى مىػف خًفػي أسػراًرنا مػا  , متشػكقيفى إلػى كىػًريـً اتصػاًفؾ, لتنشػرى مػف أكصػاًفنا مػا خى إلى عىًظيـً إنصػاًفؾى
فىا, كتمبىسنىا مف خمًي ال ـى لنػا صى فا, كتعفك عٌما صدرى مٌنا مف جفا, كتأخٌذ مف أخالًقنا مػا عفػا, كتيػنًع مىالحًة ما ضى

نجػػد فػػي ىػػذا الػػنص اشػػتراؾ لفظػػي بػػيف الكممػػات، ,(َِٓ)مػػف ديرٍّ ألفاًظػػؾى التػػي ىػػي شػػفىا لمػػف كػػاف عمػػى شىػػفىا((
ػػالذ( كاخػػتبلؼ فػػي المعنػػى كىػػذا بىػػٌيفه فػػي)) ( عنػػى مكضػػع المػػذة مػػف المػػاء(الػػذم بمالمػػالذالتػػي بمعنػػى الممجػػأ ك)مى

التػػي بمعنػػى الشػػفاء كالبيػػرء مػػف  )شىػػفىا( كمػػف األلفػػاظ أيضػػان , فالكممتػػاف مشػػتركتاف فػػي المفػػظ، مختمفتػػاف فػػي المعنػػى
  كىما مشتركتاف في المفظ كمختمفتاف في المعنى.  الذم بمعنى الطرؼ كالجرؼ( شىفاى(المرض ، كدكاء النقي، ك)

, كصػارى أعػز  )) كألقى في قمكًبيـ الرع-ّ ًب, كخال البىر  مف البيػرٍّ , كأشربيكا في قمكًبيـ مف الحيبٍّ كالحى بى كالرغبى
فػػي ىػػذا المثػػاؿ نجػػد اشػػتراكان لفظيػػان بػػيف الكممػػات ككػػذلؾ اختبلفػػان فػػي المعنػػى، كىػػذا , (َِٔ)فػػي الكجػػًكد مػػف الػػٌدًر((

ػا يطمػؽ عمػى كعػاء ال ٌب( التي تعني الكد، كىػك أيضن ػا فػي كممػة   (َِٕ)مػاء كػالزبر كالجػرةكاضح في كممة)الحي ، كأيضن
ا تطمؽ عمى الفؤاد (، فإف فييا مشترؾ الفظي، أمَّ  إنيا تعني )البحر( أم األرض الكاسعة كأيضن   .(َِٖ))البىر 

 
 : الترادؼ: رابعان 

                                                           

  . ٖٓينظر: مدخؿ إلى عمـ لغة النص:َُِ))
 .ُِْينظر: الكممة دراسة لغكية معجمية:  َِِ))
 .ُّالمقامات: َِّ))

  .ّْٕٓ/ُٓ/ٔينظر: لساف العرب: مج  ((َِْ
 .ْٓ:المقامات َِٓ))
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 .ِْٓ/ْ/ُمج  ينظر: نفسو:( (َِٖ



     
 

مػف أشػكاؿ  كيعد  كسيمة مف كسائؿ االتساؽ المعجمٌي، كييسػيـ فػي امتػداد المعنػى داخػؿ الػنٌص؛ ألٌنػو ييعػٌد شػكبلن   
 .(َُِ)، كيستعممو الكاتب إلبعاد الممؿ كالضجر عف نفس المتمقي ، كىك ييضفي تنكعان عمى النٌص (َِٗ)التكرار

كاختمؼى العمماءي قدامى كمحدثكف في حقيقة كقكع التػرادؼ فػي العربيػة، كمػنيـ مػف أثبتػو، كمػف ىػؤالء سػيبكيو فػي  
المعنيػػيف..، كاخػػتبلؼ المفظيػػيف، كالمعنػػى كاحػػد، نحػػك:  قكلػػو :))اعمػػـ أف مػػف كبلميػػـ اخػػتبلؼ المفظػػيف الخػػتبلؼ

ذىػػػب كانطمػػػؽ  كاتفػػػاؽ المفظػػػيف كالمعنػػػى مختمػػػؼ، قمػػػت: كجػػػدت عميػػػو مػػػف المكجػػػدة، ككجػػػدت إذا أردت كجػػػداف 
))داللػػة األلفػػاظ المختمفػػة عمػػى معنػػى كاحػػد(((ُُِ)الضػػالة(( ، كىػػؤالء قػػد (ُِّ)،كمػػنيـ مػػف أنكػػره(ُِِ)، ككػػذلؾ عيٌرؼى

قةن بيف معاني األلفاظ التي قيؿ بترادفيا، فيقكلكف مثبلن:)قعد ك جمس( يختمفاف بعػض االخػتبلؼ؛ التمسكا فركقان دقي
ألٌف كؿ كاحد فيو معنى غير ادآخر، إذ يقاؿ: قاـ ثـ قعد، فيككف القعكد عف قياـ، كيقاؿ: كاف مضطجعان فجمس، 

 .           (ُِْ)فيككف الجمكس عف حالة ىي دكف الجمكس
ادؼ فػػي لسػػانيات الػػنص بػػدال مػػف تكػػرار الكممػػة نفسػػيا؛ ألٌنػػو كسػػيمة  لبلتسػػاؽ النصػػي، كيطمػػؽ كيسػػتعمؿ التػػر     

، كىػػك اسػػتبداؿ (ُِٓ)يختػػرع( -عميػػو )إعػػادة المحتػػكل( كيعنيػػاف بػػو تكػػرار المحتػػكل بتعبيػػرات مختمفػػة مثػػؿ )يبتكػػر
َـّ، فػإٌف ، إذ إٌنػو ييػتـ بػالمعنى (ُِٔ)تعبيرات سبقت صياغتيا في النظاـ قابمة لمتكسػع أحيانػان  مػف دكف المفػظ، كمػف ثػ

، كرد التػػػرادؼ فػػػي مقامػػػات (ُِٕ)المكػػػرر ىػػػك المعنػػػى كلػػػيس المفػػػظ، لػػػذلؾ يكػػػكف المعنػػػى نفسػػػو لصػػػيغتيف أك أكثػػػر
السػػيكطي، كأراد منػػو اسػػتمرار الػػنٌص كاتسػػاؽ أجزائػػو، فيػػك أراد تأكيػػد أمػػر مػػا، كلكنػػو أكػػده بػػالمرادؼ كمنػػو مػػا كقػػع 

 ، كما في قكلو: (ُِٖ)قصيران نسبيان داخؿ الجممة الكاحدة فكاف الربط 

                                                           

 . َُٕينظر :عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ: َِٗ))
 .ُْٗنفسو: َُِ))
، كفي الميجات  ْٕ، كما اتفؽ لفظو كاختمؼ معناه مف القرآف المجيد:  ٗٔ، كاألضداد، )قطرب(:  ِْ/ ُينظر: الكتاب : ُُِ))

 . ََّ، كدراسات في فقو المغة :  ُٔٓالعربية ، د. إبراىيـ أنيس : 
 . ٕ-ٔظ المترادفة كالمتقاربة في المعنى :مقدمة المحقؽ:األلفاُِِ))
، كالصاحبي في فقو المغة العربية كمسائميا كسينف العرب في  ٕىػ( : ِّٖينظر : األضداد ، محمد بف القاسـ األنبارم )ت ُِّ))

زىر في عمـك المغة ،كالمِٓ –ِّ،كالفركؽ المغكية، أبك ىبلؿ العسكرم:ٗٗىػ(:ّٓٗكبلميا، أبك الحسيف أحمد بف فارس)ت 
دراسة تحميمية مقارنة لمكممة العربية كعرض لمنيج العربية األصيؿ –، كفقو المغة كخصائص العربية َْٓ –َِْ/ ُكأنكاعيا:

 .ِِٗ – ِِٕ: ، كعمـ الداللة، أحمد مختار عمرُّٖالتكليد، د. محمد المبارؾ : في التجديد ك 
 .ٗٗينظر : الصاحبي في فقو المغة : ُِْ))
 . َُٗ، كنظرية عمـ النٌص رؤية منيجية في بناء النٌص النثرم :َُٖظر: عمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ:ينُِٓ))
 .ُُّينظر: مدخؿ إلى عمـ النٌص: ُِٔ))
 . َُٕينظر: عمـ الداللة بيف النظرية كالتطبيؽ : ُِٕ))
 .ُْٗينظر: عمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ: ُِٖ))



     
 

))باردٌّ في الصيؼ, حارٌّ في الشتاء فيك صالح في كؿ ٍّ األزمافَّ كذلؾ ألٌنوي: ييسٌكف القمؽ, كينـك أصحاب -ُ 
كالعبػػػارات كميػػػا مػػػف التككيػػػد المعنػػػكم الػػػذم تتػػػرادؼ فيػػػو الجمػػػؿ عمػػػى المعنػػػى، كمػػػف الكممػػػات ,(ُِٗ)األرؽ... ((

ػػا فػػي ػػػػػ)الصيؼ، الشػػتاء(، كمػػا نقػػكؿ أسػػكد أبػػيض،المترادفػػة فػػي الػػنٌص )بػػارد  كالجػػدكؿ ايتػػي يبػػيف  ،حػػار( كأيضن
 بعض الترادؼ الذم كرد في المقامات:

تػػرادؼ بػػيف )المراتػػع كالمرابػػع(، ألف المراتػػع ىػػي المكػػاف أك المكضػػع الػػذم ترعػػى فيػػو   فيمػػا تقػػدـ مػػف النصػػكص
الماشية،، كالمرابع ىك المكضع الذم يقاـ فيو زمف الربيع كترعػى فيػو الماشػية، ، كالكممتػاف )الشػيح ، كالقيصػـك ( 

ة، أما القيصـك نبات ذات رائحة كمتاىما مف النباتات كلكف الشيح نبات مف الفصيمة المركبة ذات رائحة طيبة قكي
كريية يكثر في البادية، كفي الكممتيف )المحكد كاألخػدكد( تػرادؼ فػإف المحػكد كىػك جمػع لحػد يػدؿ عمػى القبػر، أمػا 

 األخدكد ىك الشؽ في األرض لحد كالقبر كىك أكسع كأشمؿ بالمعنى. 
 

 : الكسيمة الثانية :التضاـ أك المصاحبة المعجمٌية
(، Collocationلثانية مف كسائؿ االتساؽ النصي المعجمٌي، يقابميا في اإلنكميزية مصطمح )ىي الكسيمة ا 

)المصاحبات المفظية، كالمصاحبات المغكية، التضاـ  :كترجـ إلى مصطمحات متعددة في العربية منيا
عممية اختيار  ، كيرل أحد الباحثيف أفَّ (َِِ)،كالمتبلزمات، كالنظـ، كالرصؼ ،كالتتابع، كاالقتراف المفظٌي( 

مصطمح ما مف بيف ىذه المصطمحات تخضعي إلى قياسات تداكلية كداللية كتركيبية ، ثـ خميصى بعد دراستو ليذه 
 . (ُِِ)إلى ترجيح مصطمح )المصاحبات المعجمية( -اعتمادان عمى معاييرى مصطمحيَّةو خاصةو  -الميقابىبلت 

                                                           

 .ّّ: المقامات ُِٗ))
 .ِٓ، لسانيات النٌص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب:ٕٓمـ الداللة :ينظر: ع َِِ))

( يينظر : المصاحبات المعجمية ، المفيـك كاألنماط كالكظائؼ ، لكاء عبد الحسف عطية ، رسالة ماجستير ، جامعة كرببلء ، (ُِِ
 . ّٖ – ِٔـ : ََُِ -ىػ ُُّْكمية ادآداب ، 

 رقم الصفحة المقامة الكلمات المترادفة الجمل

 963 البحرٌة المراتع ـــ المرابع )) وأصحاب المراعً, والمراتع , والمرابع((

 911 الروضة الشٌح ـــ القٌصوم ال بالشٌح و القٌصوم)تبرجت بأنواع اإلزاهر البهجة 

 91 الوردٌة المجدورـــ المحصوب )ومسحوقة إذا ذّر فً فراش المجدور والمحصوب نفع من العفون(

ة اللحود ــــ األخدود )باب اإلدغام الكبٌر فً اللحود, لكل بدر منٌر مغرب فً األخدود(     ٌّ  209 الّدر



     
 

، كأضاؼ ما مفاده: أفَّ (ِِِ)المغكٌم الذم جاء بمعنى )المرافقة(كقد كاءـى أحد الدارسيف بيف المصاحبة كمعناىا  
 طبيعة المترافقيف في المرافقة تماثؿ طبيعتيما في المصطمح الكافد، إذ قد يتبلـز المترافقاف كقد يفترقاف،

عدمو كىما في المصاحبة كما في المرافقة ، فقد يككف المفظاف متناظريف أك متضاديف ، كلكفَّ ىذا التبلـز أك  
 . (ِِّ)يحقِّؽ نمطان مف أنماط العبلقات الرابطة بيف األلفاظ في الحاليف

كالمصاحبات المعجمية تعني كركد كممات متبلئمة ، ترتبط بعبلقة معينة في سياؽ لغكم معيف، مثؿ : النكر 
ي مكضع ما مف كالظبلـ ، كالشمس كالقمر، فما أف يتمقى المستقبؿ الكممة األكلى حتى يتكقَّعى كركدى األخرل ف

النص ؛ لذا عيرِّفت في الدراساًت المغكيًة الحديثًة بأنَّيا ))االرتباط االعتيادم لكممة ما في لغة ما بكممات أخرل 
، كقريبه مف ىذا تعريؼي محمد خطابي الذم يعني بيا ))تكارد زكج مف الكممات بالفعؿ أك بالقكة؛  (ِِْ)معينة((

 .  (ِِٓ)أك تمؾ((نظران الرتباطيا بحكـ ىذه العبلقة 
 كلتكضيح العبلقة التي تبنييا ىذه الكسيمة بيف الكممات يقدِّـ الباحثاف ىاليدام كرقية حسف المثاؿ ادآتي:    

 . (ِِٔ)))ما ليذا الكلد يتمكل في كؿ كقت كحيف؟ البنات ال تتمكل((
كمف ثـ فميس بينيما عبلقة  فكممتا )الكلد كالبنات( ليستا مترادفتيف ، كال يمكف أف يككفى مرجعييما كاحدان ،

 تكرار معجمي ، إال أفَّ الجممتيف تبػػدكاف متَّسقتػػيف بفعػػػؿ عػػػػػػبلقة معجميػػػػة بيف ىاتيف الكممتيف ىي 
 . (ِِٕ)عبلقة التضاد التي جعمت كركدىما يسيـ في النصية

يـ ال يعنى بما  كيرتبطي مفيكـي المصاحبًة بالنظريًة السياقيًة كأصحاًبيا )العالـ اإلنكميزم فيرث كأتباعو( ، فمنيجي
تشيري إليو الكممةي في الخارج ، كال بما تحيؿي عميو ، كعندىىـ أفَّ السياؽى فقط ىك ما يكشؼي معنى الكممة ، فعبلقة 

ٍنيىؿي الكحيدي الذم تستقي منو معناىا ، كالكحدات الداللية التي (ِِٖ)المفظة بمفظة أك ألفاظ أخر في النص ىك المى
))الكممة  (ِِٗ)متجاكرة ال يمكف كصؼ معانييا أك تحديدىا دكف مبلحظة الكحدات األخر المجاكرة ليا تقع ، إذ إفَّ

                                                           
راسة تطبيقية في سكرة األنعاـ ، أحمد حسيف حياؿ ، رسالة ماجستير ، الجامعة ( يينظر : السبؾ النصي في القرآف الكريـ ، د(ِِِ

 . ُّٓـ : َُُِ -ىػ ُّّْالمستنصرية ، كمية ادآداب ، 
 . ّٖير( : ( يينظر : المصاحبات المعجمية )رسالة ماجست(ِِّ

، د. محمد محمد يكنس عمي ي العربية، كينظر: المعنى كظبلؿ المعنى، أنظمة الداللة فْٕة، أحمد مختار عمر: عمـ الدالل( (224
 :ُِِ . 

 . ِٓ( لسانيات النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب : (ِِٓ
 .ِٖٓ : Cohesion in English، نقبلن عف :  ِٓ:  نفسو( (ِِٔ
 . َُٕ، كالبديع بيف الببلغة العربية كالمسانيات النصية :  ِٓ( يينظر : لسانيات النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب : (ِِٕ
 .  ُِِنظر : المعنى كظبلؿ المعنى : ( يي (ِِٖ
 . ٗٔ – ٖٔ( يينظر : عمـ الداللة ، د. أحمد مختار عمر : (ِِٗ

 )*( ىكذا كردت في النص ، كاألفصح : )عمى الرغـ مف( .



     
 

تكجد في كؿ مرة تستعمؿ فييا في جك  يحدِّدي معناىا تحديدان مؤقتان . كالسياؽ ىك الذم يفرض قيمة كاحدة بعينيا 
عيا أف تدؿَّ عمييا ؛ كالسياؽ أيضان ىك الذم يخمص مف المعاني المتنكعة التي في كس (*)عمى الكممة بالرغـ

الكممة مف الدالالت الماضية التي تدعيا الذاكرة تتراكـ عمييا، كىك الذم يخمؽ ليا قيمة حضكرية . كلكفَّ الكممة 
بكؿ المعاني الكامنة تكجد في الذىف مستقمة عف جميع االستعماالت التي تستعمؿ فييا، مستعدة لمخركج كالتشكؿ 

. لذا قيؿ : إفَّ الدكر الرابطٌي في الكحدات المعجمية أمر الحؽ لنشأة  (َِّ)حسب الظركؼ التي تدعكىا((ب
 . (ُِّ)النص، كناتج عنو ؛ ألفَّ بيا حاجة إلى النص ليتحدد معناىا السياقي النصي فيو

فيرث إلى البتِّ  إفَّ فكائد الربط التي تحدثيا عبلقاتي المصاحبات المعجمية عمى مستكل النص دفعت المغكم
فَّ مف الممكف كالمفيد جعؿى الدراسات البنائية تدكر  و : إفَّ المصاحبة ىي المنياج األكثر إفادة ، كا  برأمو ممخصي

، كىذا ما لـ يغب عف ذىف صاحب نظرية النظـ ، إذ يرل أفَّ عبلقاًت  (ِِّ)حكؿ المفردات المعجمية كعبلقاتيا
األلفاظى المفردةى ظير معانييا ، كيبيِّفي دالالت نظميا، كذلؾ قكلو : إفَّ ))األلفاظ في سياؽ نص ما عمـ شريؼ ، ي

ع لتعرؼى معانييا في أنفسيا ،التي ىي أكضاعي المغة يا إلى بعض ،لـ تكضى َـّ بعضي فيعرؼ فيما ، كلكف ألف ييضى

ًَلًٍَِ ٌَإَزضُ آتٍَؼًِ ّ:محمبلن في ضكء ىذا الغرض قكلو تعالى  (ِّّ)((كأصؿه عظيـ ،كىذا عمـه شريؼ . فكائدبينيا 

؛ليثبت أف إعجاز القرآف (44)ىٌد:  َِأءَنِ ًٌَعََّاءُ ؤَلٍؼً ًغٍط ادلاء ًلعى األَِسُ ًاظرٌخ ػٍى اجلٌدِي ًلًٍ تُؼداً ٌٍِّمٌَِ اٌظَّادلني

ضيا إلى بعض في ال يتمثَّؿي في ألفاظو ، أك معانيو ، أك تراكيبو فقط ، كلكنَّو يتمثَّؿي في ضِـّ ألفاظو كمعانيو بع
 ، كىذا أساس مف األسس التي بنى عمييا الجرجاني نظريتىو . (ِّْ)نسؽ لغكم محكـ

كتشكؿ ظاىرة التضاـ عند بعض الباحثيف نظرية مستقمة يسمكنيا)نظرية التضاـ( كالبعض ادآخر ال يرل ذلؾ  
دما يككف لممفردات أكثر مف معنى، ، كليا أثر في تقريب المعنى المراد عن(ِّٓ)بؿ يعدَّىا امتداد لمنظرية السياقية

،كأشار سيبكيو إلى ىذا المفيـك (ِّٔ)كعقمية كحالية -مقالية-كبيذا تقـك بما يحتاج إليو فيـ النٌص مف قرائف أدائية
، (ِّٕ)في باب )المسند كالمسند إليو(،إذ يرل إٌف طرفي اإلسناد متضامتاف أم ال يستغني أحدىما عف ادآخر

                                                           
 . ِِّ – ُِّ( المغة ، ج . فندريس : (َِّ
 . 143/ 1ٌُنظر : أصول تحلٌل الخطاب : ( (231
 . 122ٌُنظر : المعنى وظالل المعنى : ( (232
 . 539دالئل اإلعجاز :  ((233
 . 22 – 21, والمعاٌٌر النصٌة فً القرآن الكرٌم :  46 – 44ٌُنظر : دالئل اإلعجاز : ( (234

 .ْٕعمـ الداللة : ِّٓ))
 .ُّٗ-ُُٗالمغة العربية معناىا كمبناىا:ِّٔ))
 . ِّ/ُينظر: الكتاب : ِّٕ))



     
 

كرة النظـ التي أشار إلييا  عبد القاىر الجرجاني،كيصنؼ عمماء النٌص العبلقات كمعنى التضاـ يقترب مف ف
 :(ِّٖ)المعجمية الخاصة بالمصاحبة المعجمية عمى النحك ادآتي

 التضاد، مثؿ: ضكء، ظبلـ /جمكس، كقكؼ/جنكب، شماؿ. -ُ
 عبلقة الكؿ بالجزء، مثؿ: السيارة، اإلطار/ الصندكؽ ،الغطاء. -ِ
 ؿ: العيف ،األنؼ.عبلقة الجزء بالجزء، مث -ّ
 عبلقة التبلـز الذكرم ،مثؿ :الدخاف ،النار/النكتة ،الضحؾ. -ْ
 الدخكؿ في سمسمة مرتبة، مثؿ: كانكف الثاني ،شباط، آذار.... -ٓ

كيبػػدك أٌف ىػػذه العبلقػػات ليسػػت كميػػا مػػف المصػػاحبات المعجمٌيػػة، كلكػػف تحديػػدىا أمػػره لػػيس باليسػػير؛ ألٌف أنػػكاع  
تستمـز كصؼ المغة كصفان دالليان شامبلن، كتحميؿ ىذه العبلقات يعتمػدي عمػى المعرفػة  تكاردىا متنكعة كمعقدة، كىي

المسبقة لمقارئ بالكممات في سياقات متشابية، كفيـ تمؾ الكممات في سياؽ النص المترابط؛ لػذلؾ فيػي تعػٌد أكثػر 
اؽ تترابط فيو العناصر ، كيمكف تجاكز ىذه الصعكبات بخمؽ سي(ِّٗ)أنكاع االتساؽ المعجمي صعكبة في التحميؿ

المعجميػػػة اعتمػػػادان عمػػػى حدسػػػو المغػػػكم، كمخزكنػػػو الثقػػػافي، كمعرفتػػػو بمعػػػاني الكممػػػات كعبلقاتيػػػا، مػػػا يسػػػمح لػػػو 
، كمػػف النمػػاذج التػػي تػػدؿ عمػػى (َِْ)بػػالقكؿ: إٌف ىػػذه الكممػػة أشػػٌد ارتباطػػان بيػػذه المجمكعػػة مػػف أم مجمكعػػة أخػػرل

 كما يأتي : المصاحبة المعجمية)التضاـ(  في المقامات 
ُ- )) , كأكمػػاـو ك أكنػػافو جمػػع  )أفنػػاف(إذ أفَّ  )أفنػػاف, أكمػػاـ(,كقػػع التضػػاـ بػػيف كممتػػي ,(ُِْ)))ذاتي ألػػكافو كأفنػػافو

ـٌ بكسػر الكػاؼ، كىػك بيرعػكـ الثمػرة، ككعػػاء )األكمػاـ(فػنف، كىػك الغصػف المسػتقيـ مػف الشػجرة ، أمػا  ؛فيػػي جمػع ًكػ
     الطمع ،كغطاء الٌنٍكر.                   

ـى اليجمػةن الكبػرل , كعػاثى فػي النػاًس بحػران كبػران, ككىػـ أخمػى قصػران, ك مػ ى -ِ ))فمم ا استيؿى جمػادي ايخػرًة, ىجػ
)) ... ككىـ أخذى مف بنيفى نفائسى كمف بناًت عرائسو , كالفتيافى كالفتياتى ، يمحظ عمى (ِِْ)قبران, فأخذى البنيفى كالبناتى

المتضػػادة ، كمػػف بينيػػا)بحر كبػػر( ،ك)قصػػر كقبػػر( ،ك)البنػػيف كالبنػػات( ،ك)  الػػنص السػػابؽ الػػذكر بكثػػرة الكممػػات
ككػػـ أخػػذ مػػف بنػػيف  الفتيػػاف كالفتيػػات(، كثمػػة نػػكع  مػػف التضػػاد فػػي الػػنص ىػػك بػػيف عبػػارتيف بأكمميمػػا فػػي قكلػػو) 

 نفائس كمف بنات عرائس((.

                                                           

،كنظرية عمـ َُٖع بيف الببلغة العربية كالمسانيات النصية:،كالبديِٓينظر: لسانيات النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب:ِّٖ))
  .ُُٔ-ُُُالنص رؤية منيجية في بناء النص النثرم:

 .  َُٗينظر: عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ: ِّٗ))
 .ِّٖينظر: لسانيات النٌص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب: َِْ))
 . ُّالمقامات: ُِْ))
 .ُٔٗنفسو: ِِْ))



     
 

حمدي هلًل عمى حيسًف التصريًؼ, كاإلراحًة مف ))قد رفيى بابى الندبًة كفتحى بابى النسبًة, كخفضى بابى الكربًة, فال-ّ
الغػـ كالحػزف الكيربػة( كيعنػي البكػاء كالحػزف عمػى الميػت، ك) الندبػة(،كقع التضاد بيف أسػميف)(ِّْ)أدلًة التعريًؼ((

 الذم يأخذ بالنفس. 
, كظمػػت أعنػػاقييـقػػاؿ السػػيكطي:)) -ْ  ليػػا  فممػػا سػػمعًت الريػػاحيفي ىػػذه األحاديػػث, أطرقػػكا رؤكسىػػيـ خاًشػػعيفى

, كمٌدكا أيدييـ لو مبايعيف باإلمرًة كمتابعيف(      (ِْْ)خاضعيف, كدخميكا تحت أمره ساًمعيفى طائعيفى
؛ألف  الػػرؤكس غيػػر األعنػػاؽ كذلػػؾ كاضػػح  فػػي رؤكسػػيـ ,كأعنػػاقيـ(فػػي ىػػذا الػػنص كممػػات مترادفػػة كمػػا فػػي) 

ؤكس خاشػػػعة ال تكػػػكف الػػػنص؛ ألنػػػو أعطػػػى لكػػػؿ جػػػزء صػػػفتو الخاصػػػة التػػػي يجػػػب أف يتصػػػؼ بيػػػا، فجػػػاءت الػػػر 

يف لٌٌهههو خاضػػػعة، كجػػػاء باألعنػػػاؽ خاضػػػعة؛ ألنيػػػا ال يمكػػػف أف تكػػػكف خاشػػػعة، كىػػػذا مػػػادؿ عميػػػة القػػػرآف الكػػػريـ 

 .  4اٌشؼساء: فَظٍَْدَ ؤَػنَالَيُُ ذلَاَ خَاظَؼِنيَذؼاىل

ص مصػاحبة بػيف الكممػات فػي الػن (ِْٓ)))فكقؼ مد النيؿ عػف االمتداد,كبػدأ فيػو النقصػاف بعػد االزديػاد(( -ٓ  
 .بيف النقصاف كاالزدياد، فزيادة الشيء تأتي بعد نقصانو فيككف مصاحب لمنقصاف

األنافػػػة  أمػػػا المصػػػاحبة المعجميػػػة بػػػيف كممتػػػي) (ِْٔ)))كقػػػد كسػػػر بىػػػاب األنافػػػة ,كرفػػػي بػػػاب اإلضػػػافة( -ٔ   
دان يضػيؼ أحػدان، أك األكلى بمعنى الزيادة لمشيء مف دكف أف يجػد نقصػان فيػو، أمػا اإلضػافة ىػك أف أحػكاإلضافة( 
 يزيده شيئان.

كنخمص مٌما تقدـ إلى أف كسائؿ االتساؽ المعجمي في مقامات السيكطي قػد تنكعػت فمنيػا التكػرار كالمصػاحبة   
المعجميػػة، كأسػػيـ التكػػرار باالسػػتمرارية الدالليػػة بتكػػرار الكممػػات كالتراكيػػب أك معانييػػا، ممػػا أدل إلػػى تتػػابع أجػػزاء 

كػػػرار الكممػػػات المكػػػرر لػػػـ تكػػػف تحمػػػؿ الداللػػػة نفسػػػيا بصػػػكرتيا النيائيػػػة، أم إفَّ الكحػػػدة النصػػػكص كترابطيػػػا، كت
المكػػررة ليسػػت الكحػػدة السػػابقة، بػػؿ اكتسػػبت معنػػى آخػػر، كىػػذا ىػػك المسػػكغ لكجكدىػػا مػػرة أخػػرل فػػي بنيػػة الػػنٌص، 

عجمية عمى تسييؿ كبالمعنى الجديد ارتبطت الكحدات النصية الكبرل بالكحدات الصغرل ، كعممت المصاحبة الم
فيـ النص بإظيار ترابط الكممات كالجمؿ، فيسيؿ عمى السػامع أك القػارئ فيػـ الػنٌص، إذ يػتـ تكصػيؿ المعمكمػات 

 إليو بصكرة تدريجية .
 

 

 

 

                                                           

 .ُِّ:نفسو  ِّْ))
 .َٓ:نفسو ِْْ))

 .ُِٔالمقامات: (ِْٓ)
 .ُٗٔنفسو:( (ِْٔ



     
 

 لثانًالمبحث ا

 االتساق النحوي         

 

 توطئة  

كحدة الكبرل لمنص، الف حية التي تككٌ كىػي  األجزاء السط مثؿه ىذا النكع مف االتساؽ أدكات لغكية ظاىرة،يي    
،مف شأنيا أف تخمؽ (ِْٕ)عبلقات  نحكية تقع عمى مستكل أفقي يتككف مف كحدات نصية صغرل تربط بينيا

 .(ِْٖ)و يتصؼ بالنصيةمكتجع ةكتسيـ في كحدتو الشامم النص،
ختبلؼ إلى كيفية ىذا االمردي ك ))،(ِْٗ)خرآتختمؼ مف باحث إلى  في ىذه الكسائؿ، دةعدمتقكاؿ أكلمباحثيف  

لى  تعدٌ  تحميؿ النص، كلكف المتأمؿ  د المصطمحات التي يمكف إطبلقيا عمى كؿ كسيمة مف كسائؿ التماسؾ،كا 
،كىذه (َِٓ)((في تحقيؽ  التماسؾ د ىذه الكسائؿ عند الباحثيف يجد منيا قدران مشتركان بينيـ البد مف تكافرهي في تعد  

 (.الربط النحكمػػػك  الحذؼػػػػك  االستبداؿػػػػ ك حالةاإل):(ُِٓ)الدارسيف ىي أغمبالكسائؿ عند 

 الة:ػػػػػػػػػػػاإلح-كالن أ
، كمنيـ مف يسمييا )اإلعادة( (ِِٓ)يطمؽ عمى مفيكـ اإلحالة تسميات مختمفة فيناؾ مف يسمييا )المرجعية( 

دل اتساؽ نصو، كىي . كتعد مادة أكلية يتكئ عمييا محمؿ النص كي يتبيف م(ِّٓ)كيريد بيا اإلحالة كالتكرار معان 
، (ِْٓ)مف أىـ األدكات التي تحقؽ االتساؽ؛ إذ ))تتكفر كؿ لغة طبيعية عمى عناصر تممؾ خاصية اإلحالة((

 ؛ إذ إٌف األسماء تحيؿ إلى المسميات.(ِٓٓ)كتعٌرؼ بأنيا ))العبلقة القائمة بيف األسماء كمسمياتيا((
لسياؽ المغكم بمستكييو الشكمي كالداللي عمى مستكل كيعٌرفيا د. عباس األكسي بأنيا ))عبلقات بيف عناصر ا 

الجممة كالنص بأسره كارتباط تمؾ العناصر بالعالـ الخارجي فيرتبطاف ارتباطان سببيان، قصد المنشئ بيا تماسؾ 

                                                           

 . ُُٗعمـ لغة النص المفاىيـ كاالتجاىات : ينظر: ِْٕ))
 . ُّلسانيات النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب: ينظر:ِْٖ) )
 .ٕٖ:ماجستير(نيج الببلغة)رسالة  ، كاالتساؽ فيُّّ-ُِْنحك النص بيف األصالة كالحداثة: ينظر:ِْٗ))
 .ُِٓ-ُِْلحداثة:نحك النص بيف األصالة كا َِٓ))
،كعمػػػػػـ المغػػػػػة النصػػػػػي بػػػػػيف النظريػػػػػة ِْ-ُٔلسػػػػػانيات الػػػػػنص مػػػػػدخؿ إلػػػػػى انسػػػػػجاـ الخطػػػػػاب: ينظػػػػػر: ُِٓ))

 .ِٕٓ/ُكالتطبيؽ:
 .ُُِ/ُ( ينظر: عمـ المغة النصي، د. صبحي إبراىيـ الفقي: ِِٓ)
 .ِٔ-ّٖ( ينظر: التحميؿ المغكم لمنص، كبلكس برينكر: ِّٓ)
 .ُٕ( لسانيات النص، محمد خطابي: ِْٓ)
 .ّٔ( تحميؿ الخطاب: ِٓٓ)



     
 

حسب األزىر  -. كتطمؽ تسمية العناصر اإلحالية (ِٔٓ)((النص كاتساقو، كفسح المجاؿ لممتمقي لمقراءة كالتأكيؿ
))عمى قسـ مف األلفاظ التي ال تممؾ داللة مستقمة، بؿ تعكد عمى عنصر أك عناصر أخرل مذككرة في  -الزناد

، كيتصؿ ))النص الممتمؾ لمعناصر  اإلحالية (ِٕٓ)أجزاء أخرل مف الخطاب، فشرط كجكدىا ىك النص((
كككؿ إلى ثقافة بعنصريف ضركرييف محاؿ كمحاؿ إليو، ككبلىما يمتمؾ نفكذان داخؿ النص...، كتحديدىما م

كاألحداث  (Objects)؛ كلذلؾ عيٌدت اإلحالة عبلقة ))بيف العبارات كاألشياء (ِٖٓ)المتمقي كسياؽ النص((
(Event)  كالمكاقؼ(Situations)  في العالـ الذم ييدىؿ عميو بالعبارات ذات الطابع البدائمي(Alternative) 

، كقد اختمؼ المؤلفكف مف باحثيف كمترجميف (ِٗٓ)نص((في نص ما؛ إذ تشير إلى شيء ينتمي إلى نفس عالـ ال
في تقسيميـ لئلحالة كتسميتيـ ليذه األقساـ، فنجد بعضيـ قسميا ثبلثة أقساـ، كأغمبيـ قسميا قسميف؛ كلكنيـ 

 اختمفكا أيضان في تسميتيا كترجمتيا.  
، كعٌدىما األزىر (ُِٔ)مقالٌية(، كعٌدىما محمد الٌشاكش )مقامٌية ك (َِٔ)فعٌدىما محمد خطابي )مقامٌية كنصٌية( 

. كمف خبلؿ النظر الدقيؽ (ِّٔ)، كعٌدىما الفقٌي )خارجٌية كداخمٌية كنصٌية((ِِٔ)الزناد )معجمٌية كنصٌية مقطعٌية(
 لكؿ ىذه التقسيمات نجدىا تقع عمى نكعيف:

نص. كال إحالة مقامٌية أك خارجٌية: كتشمؿ المستكل الخارجي الذم يقكـ عمى كجكد ذات المخاطب خارج ال -ُ
 يستقيـ النص بإغفالو.

إحالة مقالٌية أك داخمٌية: كىي مستكل داخمي يختص بالنص المدركس، كيمثميا تركيب لغكم يشير إلى جزء  -ِ
 مف عناصر النص التي ذكرت فيو صراحة أك ضمنان، كىي قسماف:

 قة ليا في النص.) أ( إحالة سابقة: كفييا تستعمؿ كممة ما بديبلن لكممة أك مجمكعة مف الكممات الساب
)ب(  إحالة بعدٌية أك الحقة: كتككف فييا كممة ما بدالن لكممة أك مجمكعة مف الكممات البلحقة ليا في 

 .(ِٓٔ)، ))كأبرز أبكاب النحك العربي تكضيحان ليا )ضمير الشأف((ِْٔ)النص
مذككر في النص مطمقان غير أما اإلحالة المقامٌية أك الخارجٌية فيي: اإلتياف بالضمير لمداللة عمى أمر ما غير  

. (ِٔٔ)أنو يمكف التعرؼ عميو مف سياؽ المكقؼ، كيطمؽ عميو )اإلضمار لمرجع متصٌيد أك )اإلحالة لغير مذككر(

                                                           

 .ُٕ( اإلحالة في القرآف الكريـ: ِٔٓ)
 .ُُٖ( نسيج النص: ِٕٓ)
 .ْٓ( تحميؿ الخطاب الشعرم، ثنائية االتساؽ كاالنسجاـ، فتحي رزؽ الخكالدة، )رسالة ماجستير(: ِٖٓ)
 .َِّ( النص كالخطاب كاإلجراء: ِٗٓ)
 .ُٕ( ينظر: لسانيات النص: َِٔ)
 .ُِٓ/ُ( ينظر: أصكؿ تحميؿ الخطاب: ُِٔ)
 . ُُٗ( ينظر: نسيج النص: ِِٔ)
 .َٕ/ ُ( ينظر: عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ: ِّٔ)
 .َُٔ( ينظر: نحك النص، عثماف أبك زنيد: ِْٔ)
 .َْ/ ُ( عمـ المغة النصي: ِٓٔ)
 .ُُِ-ُُٕ( ينظر: نحك النص، د. أحمد عفيفي: ِٔٔ)



     
 

كقد كٌضح )دم بكجراند( اإلحالة لغير مذككر، فذكر أف الكنائيات تعكد ))إلى أمكر تستنبط مف المكقؼ ال مف 
س النص أك الخطاب... كتعتمد اإلحالة لغير مذككر في األساس عمى عبارات تشترؾ معيا في اإلحالة في نف

سابؽ كاإلحالة لمتأخر  (Anaphora)شأنيا في ذلؾ شأف اإلحالة لمذككر  (Context)سياؽ المكقؼ 
(Cataphora)))(ِٕٔ) كباجتماع ىذه العناصر المقامٌية كالنصٌية ))تقكـ شبكة مف العبلقات اإلحالية بيف .
دة في فضاء النص، فتجتمع في كؿ كاحد عناصره متناغمة... إذ تختصر الكحدات اإلحالية العناصر المتباع

. كفي ضكء ىذا الفيـ، سيتـ الكشؼ عف خيكط ىذه (ِٖٔ)العناصر اإلشارية كتجنب مستعمميا إعادتيا كتكرارىا((
 ة.مف خبلؿ كسائؿ االتساؽ اإلحالية ادآتيمقامات السيكطي الشبكة في 
 عناصر اإلحالة:  

ىي عند بعض الدارسيف: ،(ِٗٔ)أك خارجة مد لتحديد المحاؿ إليو داخؿ النٌص تى عٍ تي عناصر اإلحالة التي   
، فيما أضاؼ بعضيـ كسائؿ أيخر منيا: األسماء المكصكلة، كأؿ (َِٕ)الضمائر، كأسماء اإلشارة، كصيغ المقارنة

مف سطكر إلى الكشؼ عف العبلقات ، كسىيىٍعمىدي البحثي فيما يأتي (ُِٕ)التعريؼ، كبعض العناصر المعجمية
ٍبتىدئان بالضمائر، فأسماء اإلشارة ،فصيغ المقارنة، ثـ  اإلحالية كأثرىا في اتساؽ نصكص مقامات السيكطي، مي

 األسماء المكصكلة.
مائراإلحالة -أك الن   :بالض 
يًَّة تجعمينا نتجاكز النمط القديـ الذم تنا   كؿ بًو أسبلفنا قضية اإلحالة عند معطيات الدراسات المسانية النَّصِّ

حديثيـ عف الضمير كمفسره  إلى ما تقكـ بو الضمائر مف كظيفة اتساقية، بربط الجمؿ فيما بينيا، كضَـّ بعضيا 
إلى بعض، كقد عنى عمماء النٌص بالضمائر كأسيبكا في الحديث عنيا؛ ألىميتيا في تحقيؽ اتساؽ النٌص الكمٌي 

 (ِّٕ)،كقد قىٌسمكا الضمائر عمى (ِِٕ)ألصؿى في الربط، كاإلحاالت بيا ىي األكثر شيكعان كالداللٌي، كلذلؾ نجدىا ا
: 

                                                           

 .ِّّ( النص كالخطاب كاألجراء: ِٕٔ)
 .ُُِ( نسيج النص: ِٖٔ)
، كنسيج النٌص بحث في ما يككف بو  َِّ، كالنٌص كالخطاب كاإلجراء : ُٕالنٌص)بحث(: اإلحالة في نحك ينظر:ِٗٔ))

ا:  .ُُٓالممفكظ نصًّ
 .ُِٔ، كأصكؿ تحميؿ الخطاب :  ُٕيينظر : لسانيات النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب : 270))
منيجية في بناء النص النثرم ة عمـ النص رؤية نظريك ، ُُٖتجاه جديد في الدرس النحكم : ينظر : نحك النص إُِ))

 .ٖٓة كالمسانيات كتحميؿ الخطاب : ، كقضايا في المغُٕٔلغة النص النظرية كالتطبيؽ: ، كعمـ ّٖ: 
 .ِٔ،   ٔٓينظر : قضايا في المغة كالمسانيات كتحميؿ الخطاب : ِِٕ))
 .18:  يينظر : لسانيات النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطابِّٕ))



     
 

الضمائر الكجكدية : كىي) أنا، أنت، نحف ، ىك ،ىـ ،ىف ...ألخ( كىي ضمائر منفصمة كتيشير إلى المتكمـ -ُ
 كالمخاطب كالغائب.

،كتابو، كتابنا...ألخ(كأيضان تيشير إلى  ضمائر ممكية : كىي الضمائر المتصمة مثؿ )كتابي، كتابؾ، كتابيـ-ِ
 المتكمـ كالمخاطب كالغائب.

كميَّز الباحثاف ىاليدام كرقية حسف مف زاكية االتساؽ بيف نكعيف مف الضمائر: األٌكؿ سىمٌَّياه بػ)أدكار   
رج النص، الكبلـ(،كتندرج ي تحتو كؿ الضمائر الدالة عمى المتكمـ كالمخاطب ، كتككف اإلحالة فيو مقامية خا

كالثاني ما أطمقا عميو)أدكاران أخرل(، كيخمؼي ىذا النكع  مف الضمائر أثران مييمَّان في اتساؽ النص، فيك يربطي 
 .  (ِْٕ)أجزاءىهي، كيصؿ بيف أقسامو، تندرجي ضمٌنو ضمائر الغيبة إفرادان كتثنية كجمعان 

، إذ أسيمت بجميع أنكاعيا في الربط بيف كتركت اإلحالة الضميرية أثران كاضحان في تشكيؿ نسيج المقامة   
الكممات في المقامة الكاحدة بحسب طبيعة المكضكع الذم تتحدث عنو؛ ألٌف الضمائر أبرز األدكات التي 

 يستعمميا الكيتٌاب أك المتكممكف.
يف ( أربعمائة كاثنتيف كسبعيف إحالة ضميرية مكزعة بِْٕفي مقامات السيكطي بمغ عدد الضمائر المحيمة)  

 فمئتي ِِّجميع نصكص المقامات، ككاف لضمائر الغيبة الحظ األكفر في نصكص المقامات،إذ  بمغ عددىا )
كثبلثة كعشريف( ضميران تيحيؿ إلى مرجع  مشار إليو  داخؿ النص، كىي إحالة نصٌية )داخمية( بنكعييا أحالة 

 عمى )سابؽ أك الحؽ(،كلنتأمؿ األمثمة ادآتية:
ًديقةو, كأغصاًنيا كريقةو, ككككًبيا أٍبدل قاؿ: مررتي ))...-ُ يكمان عمى حديقةو  خضرةو نىًضرةو أنيقةو, طيميكليا كى

ذا بيا أزراري األزىاًر مجتمعة(( , كا  , كأكماـو كأكنافو بريقو, ذاتى ألكافو كأفنافو
، فتماسؾ الجمؿ في ]المثاؿ (ِٕٓ)

لحديقة كضمير المستتر في الفعؿ)قاؿ( األكؿ[كارتبط الكبلـ بعضو ببعض بعكدة الضمائر المتصمة إلى ا
[التي تعكد عمى الراكم، فأحالت جميع أنكاع الضمائر إحالية قبمية.    كالمخاطب في]مررتي

                   
 

 طمكلػ)ىا( الحديقة                                              
 أغصانػ)ىا(الحديقة الحديقة                                            

 كككبػػ)ىا( الحديقة                                                      
 بػػػػػػػ)ىا(الحديقة                                                     

                                                           

 .ُٖ: لسانيات النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب :يينظرِْٕ))
 .ُّ:المقامات ِٕٓ))



     
 

 
فراًؽ صكلًتًو, كقاؿ: أنا الكردي ))-ِ  بان بإشراًؽ صكرًتًو, كا  ـى مف بيف الرياحيًف ميٍعجى فيجـى الكردي بشككًتًو, كنٌج

ـي الخمفاًء كالسالطيًف(( ,كندي مىًمؾي الرياحيًف,كالكردي منعشان ل ركاًح كمتاعان ليا إلى حيفو
،كالضمائر في ىذا (ِٕٔ)

األدكار، فشممت ضمائر متصمة كمستترة، كقد أحالت كميا إحالة داخمية قبمية أما الضمير المثاؿ تنكعت بحسب 
 المنفصؿ)أنا(؛فيك إحالة داخمية بعدية كسنكضح ذلؾ بالجدكؿ ادآتي: 

 كقفةن عند ىذا الجدكؿ آنؼ الذكر يتبيف منيا ادآتي:
ىذا تأكيد لما قالو بعض الباحثيف مف أفَّ ىذا كؿ اإلحاالت الكاردة في ىذا الجدكؿ إحاالته نصٌيةه قبميةه، كفي -أ

 ، ااٌل إحالة كاحدة بعدية في )أنا(. (ِٕٕ)النكع ىك األكثر دكرانان في الكبلـ
جميع الضمائر الكاردة في الجدكؿ تيحيؿ إلى نكاةو كاحدةو ىي لفظة)الكرد(،كفي كحدًة النكاًة ككثرة الضمائر -ب

ككحدتو الداللية ، كزيادة في قكة الربط عمى االتساؽ، ك دعـه لسمة  التي تحيؿ إلييا  تحقؽ االتساؽ في النص
 .  (ِٖٕ)النٌصية

َّ فقالكا: أيدى اهللي مكالنا كتكالهي, كأمدهي بالمكارـً ككالهي, ))-ّ حضرى أمراءي الط يًب بيف يدمٍّ إماـو في البالغًة خطيبو
رًه ك كقاهي, كأصعدهي إلى ذركًة المجًد كرقاهي ,أٌنا معشري كأكالهي مف نعمًو, كما أجرهي بذلؾ كأكالهي, كحرسىوي مف المكا

*لـ  ذا قصدنا عاؼو , نرصدي لمخيًر, كنقصدي لدفًي األذل كالضيًر, ال ييرل مٌنا مكركهي كا  إخكافو ,كعمى الخيًر أعكافه
كهي (( يرعىو  مٌنا ما يسكءهي, كلـ يسكؤه مٌنا ما يعري
بعقدىا شبكة  ،كمف الكاضح أٌف الضمائر قد كسقت النٌص (ِٕٗ)

 إحالية كما مبيف بالشكؿ ادآتي: 
                                                           

 .ُْ:المقاماتِٕٔ))
 .َُّ، كالمعايير النصية في القرآف الكريـ  :  ُُٗينظر : نسيج النص : ِٕٕ))
 .62,  60, وقضاٌا فً اللغة واللسانٌات وتحلٌل الخطاب : 203/ 1ٌنظر : علم اللغة النصً بٌن النظرٌة والتطبٌق: ِٖٕ))
 . ِٓ:المقامات  ِٕٗ))

:  .ّٓعاؼو :ينظر مقامات السيكطي: الضيؼ ككؿ طالب معركؼ فيك العافي: )*(عاؼو

 نكع اإلحالة   المحاؿ عمييا العناصر المحيمة عددىا   نكع الضمائر
 قبمية-نصية الكرد   شككتو     ة    أربعْ  الضمائر المتصمة    

 قبمية-نصية الكرد   صكرتو   
 قبمية-نصية الكرد   صكلتو    
 قبمية-نصية األركاح ليا    

 الضمائر المستتر
     

 قبمية-نصية الكرد  نجـ)ىك(    أثنافِ 
 قبمية-نصية الكرد  قاؿ)ىك(  

 بعدية -نصية دالكر    أنا     كاحد ُ  الضمائر منفصمة



     
 

 
 
 
 
 
يمحظ مف المخطط أٌف الضمائر تعكد كٌميا إلى مرجع كاحد كىك )المكلى( في المقامة ،مككنةن شبكة تدكر حكؿ   

ىذا المرجع كىذه أحدل مقكمات خمؽ النٌصية؛ إذ إٌف المحاؿ إليو لك برز مكاف كٌؿ ضمير في  النٌص لعمؿى 
متو، كممئو بالحشك، كيتضمف االتساؽ، بصكرة مستمرة، مبدأ االختزاؿ الذم بكساطتو يمكننا تكثيؼ عمى ىمي

ضمائر تحيؿ إلى مرجع كاحد  (َِٖ)رسائمنا، متقيف بذلؾ التعبير المكرر عف األفكار المعادة ،كفي النٌص أيضا ن
مدل البعيد؛ ألٌنوي أيحيؿ إلييا بعد عدد كىك)أمراء الطيب( كيمكف أٌف  نمحظ بأٌف ىذه الضمائر أحالت إحالة ذات ال

مف الجمؿ، كىذه الضمائر جميعيا أحالت إحالة داخمية قبمية، كتكجد إحالة قبمية في الكممات )يرعىو،ك يسكءهي، 
.) كه(فييا ضمائر تعكد إلى )عاؼو  كيسكؤه، كيعري

لكممات في المقامة الكاحدة بعد أما ضمائر المخاطب؛ فكاف ليا األثر الكاضح في اتساؽ النٌص كالربط بيف ا   
مائة كأثنيف كأربعيف( ُِْضمائر الغيبة التي تـ ذكرىا بحسب طبيعة المكضكع الذم تتحدث عنو؛ إذ بمغ عددىا)

 مكزعة بيف جميع نصكص المقامات، كلنتأمؿ األمثمة ادآتية:
: لقد تجاك ) - ُ  ـى النرجسي عمى ساؽو, كرمى الكردى منوي باألحداًؽ, كقاؿى زىٍت الحد  يا كردي, كزعمىٍت أن ؾى جميه فقا

: أن ؾى النافيي في العالًج, فكـ لؾى  في  , أٍف اعتقدتى أف  لؾى بحمرًتؾى فخرةن, فإن يا منؾى فجرةه,كأٍف قيمتى في فردو
,...,أتغتري ببيٍرًدؾى القشيًب كأنت الجالبي لممشيًب؟ فاح  –فٍظ منياًج الطًب مف ىاجو ,ألستى الضارُّ لممزككـً

(( -بالصمتً  ال  أكسري بقائـً سيفي شككتىؾى , كا  حرمتىؾى
،تحيؿ أغمب الضمائر في المثاؿ السابؽ سكاء أكانت (ُِٖ)

 ىذه الضمائر ظاىرة أـ مستترة إلى )الكرد(، كما ىك مكضح بالمخطط ادآتي:
 زعمىٍت      أٌنؾى      اعتقدتى                                 

 بيبٍرًدؾى                                   بحمرًتؾى                      
                  منؾى                    

 شككتىؾى                                                قيمتى                         

                                                           

 .ِِٖينظر: لسانيات النٌص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب: َِٖ))
 .ِِ، ُِ:المقامات  ُِٖ))

 الورد     

 

 أمده)الهاء(

اصعده 

 اه)الهاء(رف

 حرسه)الهاء(

 تواله)الهاء(

 اله)الهاء(

 وقاه )الهاء(

 أواله)الهاء(
 إمام البالغة المولى



     
 

                                                                      أن ؾى                    
                  ؾى ل             

)أنت(                                        حرمتىؾى                              أتغترُّ
 لؾى        أنتى         فآخفٍظ)أنت(                                

تترة أثران كاضحان في تماسؾ أجزاء الكبلـ، لككنيا   تعكد إلى مرجع كاحد كىك" تركت الضمائر المتصمة كالمس 
الكرد"، كىي إذف مرتبطة بو شكبلن كداللة، كفضبلن عف ذلؾ فإنيا أحالت كميا إحالة داخمية قبمية، كأمَّا الضمير 

العنصر االتساقي في  المستتر)أنت( في الفعؿ)تجاكزت(فقد أحاؿ إحالة داخمية بعدية كمف ىنا يتضح أثر ىذا
 .(ِِٖ)خمؽ تبلحـ أجزاء النص كالحفاظ عمى استمراره

" طكرىؾ, كأبعدتى في المدل غكرىؾ,  -ِ : لقد تعديتى يا "ياسميفي , كأبدل غايةى الغضًب كأبافى كقاؿى ـى البافي ))فقا
, كذي  ذا سيحؽى منؾى اليابسي كرض  , كا  ر  عمى الشعًر األسكًد كككنؾى أضعؼي الككًف, ككثرةي شمٍّؾى تصفري المكفي

ٍف ذكرىت نفعؾى  فأنت  كما قيؿى ال تساكم  ذا قسـى اسميؾى قسميفى صارى ما بيف: ياس كميف, كا  , كا  إبيض 
))  .(ِّٖ)جمعىؾى

تنكعت الضمائر في ىذا المثاؿ حسب أدكار المتكمميف، فشممت ضمائر متصمة كأخرل منفصمة،كقد أحالت   
                             يب، كىي تعكد إلى مرجع كاحد كىك) الياسميف(يتضح ذلؾ مف المخطط ادآتي:إحالة داخمية قبمية ذات مدل قر 

   جمعؾى                                                                            اسمؾى 
                                                                       منؾى         غكرؾ                                                               

 تعديتى                                                        نفعؾى              
 طكرؾى                                                 أبعدتى            
 منؾى        ككنؾى    ذكرت    شٌمؾى   فأنت                        

كنمحظ كجكد إحالة داخمية بعدية في النص تعكد عمى )الياسميف( في الضمير المتصؿ )ت( في الفعؿ )تعديت(  
 كما سبؽ كأف أشرنا في األمثمة السابقة، فأفادت اإلحاالت الضمائرية  بذلؾ  سمت االختزاؿ.

                                                           

 . ُْٔمف الجممة إلى النص: ينظر قضايا المغة العربية في المسانيات الكظيفية، ِِٖ))
 .ِٓ:المقامات  ِّٖ))

 ٌاسمٌن  



     
 

, كقطيى مرحبان بالكراـً ))-ُ الزكًر, أعيذىكيـ  باهلًل مف الجكًر, كمف الحكًر بعد الككًر, كأقامىكيـ في أحسًف طكرو
, كنشرىكيـ يم ي  , ثناؤكيـ المستطابي ذا دعا فمىوي  ييستجابي , كا  عنكيـ التسمسًؿ كالدكًر, مثمىكيـ مف إذا سأؿى ييجابى

, كسآتيكـ بالحكمًة كفص , كبكيـ  تىتىجمؿي الخطابي  .(ِْٖ)ًؿ الخطاًب((الكطابي
تيشير ضمائر المخاطب في المثاؿ السابؽ إلى أكثر مف مرجع ففي بداية النٌص كانت اإلحالة إلى )أمراء    

الطيب( كجميع ىذه اإلحاالت كانت إحالة نصية داخمية عمى سابؽ، كىناؾ إحالة ذات المدل البعيد تكاجدت في 
مخاطب)الكاؼ(إلى شخصية الخطيب الذم ذيكر في بداية فضاء النٌص في كممة )سآتيكـ(حيث إحالة ضمير ال

 النص:
 أعيذىكيـ               سأتيكـ                                        

 أقامىكيـ                                   
 أمراء الطيب)الخطيب                         مثمىكيـ    

 ثناؤىكيـ                                               
 كنشرىكيـ                                         

كفي)أيعيذكـ، كمثمكـ( كميا مكرر مرتيف أحدىما محذكفة لمعطؼ كالداللة عمى المحذكؼ بالمتقدـ كىما   
ا إليو يستجاب(.        )أيعيذكـ مف االحكر بعد االككًر(، ك)مثمكـ إذا دىعى

متكمـ لـ تقؿ أىمية عف ضمائر الغيبة كالمخاطب، فقد كاف ليا الحضكر الكاضح في فضاء كضمائر ال   
المقامات جميعيا؛ إذ أٌنيا جاءت عمى أشكاؿ تارةن متصمة كأخرل منفصمة حسب ادكار المتكمميف كبمغ عددىا في 

 (،كسنكضح ذلؾ  بذكر بعض األمثمة :َُُجميع المقامات)مئة ضمير كضمير كاحد
, كشرفني عمى كثيرو مف ))الحم-ُ , كجعمني أبيى في العيًف مف الٌدرٍّ النظيـً ًسفى التقكيـً دي هلًل الذم خمقني حى

األقراًف َّحيث ذكرني بصريًح أسمي في القرآًف الكريـً في قكلًو تعالى في سكرًة الرحمًف :}كأنيف الياقكت 
ف المرجاًف أنبوي, كأشرؼي منوي مقامان كقكامان /الرحمف[ كقدمني في الذكًر, كذلؾ يدؿي عمى أني مٖٓكالمرجاف{ ]

كريتبةن((
(ِٖٓ)         . 

كنمحظ حركة ضمير المتكمـ الذم يحيؿ إلى)جكىر الياقكت( في ىذا النٌص، كىناؾ ضمير آخر ىك الغائب   
 ييحيؿ إلى اهلل سبحانو كتعالى كما في الجدكؿ ادآتي:

                                                           

 .ٔٓ:المقامات  ِْٖ))
 .ُِّ:نفسو  ِٖٓ))
 



     
 

 
 
 
 
 
 
كيتضح    

مف الجدكؿ آنؼ الذكر أف اإلحاالت الكاردة ىي إحاالته نصٌيةه قبميٌة، كجميعيا تعكد إلى اهلل سبحانو كتعالى، 
د إنعاـ النظر في النٌص يتبيف لنا فضائؿ اهلل سبحانو كتعالى كأنَّوي ىك خالؽ كؿ شيء، ككرموي شمؿ كؿ كبع

مخمكقاتو، كىذا كاضح مف ضمير المتكمـ المحاؿ إليو يبيف فضائمو عمى كؿ مخمكقاتو، كفي النٌص ضمير ساعد 
 بحانوي كتعالى( .عمى  اتساؽ النص كىك الضمير الغائب المستتر الذم يعكد عمى )اهلل س

ِ- , , كقصدنىاؾ كنحفي أكرـي ركادو ك كرٌادو بنا إليؾ أكبادى اإلبًؿ مف أقصى البالًد, كقطعنا إليؾ كيؿ  بحرو ككادو رى ))كضى
كلجأىنا إلى حماؾى الذم ىك لمعيفاًة مالذه, ككردنا منيمىؾ العذبى الذم ىك كافؿه ألنكاًع المالًذ, متشكفيف إلى 

شكقيف إلى كريـً اتصافيؾ, لتنشرى مف أكصاًفنا ما خفى, كتظيرى مف خفيٍّ أسراًرنا ما صفا, عظيـً إنصاًفؾ, مت
ـي لنا مف ديرٍّ  كتمبسنا مف خمًي المالحًة ما صفا, كتعفيك عم ا صدرى من ا ما جفا, كتأخذي مف أخالًقنىا ما عفى, كتنع

 .(ِٖٔ)ألفاًظؾى التي ىي ًشفىا لمف كاف عمى شىفىا((
ا المثاؿ عمى ضمائر متنكعة منيا المتكمـ كالمخاطب كالغائب، كلـ تيحؿ إلى نكاة كاحدة كما تقدـ ىذ ليحتك    

باألمثمة السابقة ، بؿ تيحيؿ إلى  أكثر مف محاؿ إليو ككانت جميع ىذه الضمائر ذات إحالة نصية داخمية عمى 
 سابؽ كسنكضح نكع المحاؿ إليو في الجدكؿ ادآتي:

 
 
 

                                                           

 .ْٓ:المقامات  ِٖٔ))

 ةنكع اإلحال العنصر الميحيؿ اإلحالة المحاؿ إليو
مقىني اهلل سبحانو كتعالى  ةقبميَّ  -نصيَّة الضمير المتصؿ)الياء(كالغائب)ىك( خى

عمىني  = = جى
 = = شىٌرفني
 = = ذكرىني
 = = قدَّمىني

 نكع اإلحالة العنصر الميحيؿ ةاإلحال المحاؿ إليو

بىنا أمراء الطيب رى  ةقبميَّ  -نصيَّة ضمير المتكمـ)نا( ضى



     
 

كبعد   

عف  اإلحالة الضميرية، تبيف أٌف اإلحالة الضميرية التي تجمت في ظاىر حديثنا في ىذا القسـ مف الدراسة 
النص، قد أسيمت إسيامان كاضحان في تحقيؽ اتساؽ أجزاء ىذا النٌص التراثي، عمى الرغـ مف ظيكرىا المفٌرؽ 

نيا لـ عمى مستكل المقامة الكاحدة، أك مجمكعة مف المقامات، ككشفت عف الداللة العامة الكمية لمكضكعو؛ فإ
تستأثر بكؿِّ ذلؾ لكحدىا؛ إذ أسيمت اإلحالة اإلشارية  كالمكصكلية في اتساؽ أجزاء الكبلـ البلحؽ منو بالسابؽ 

 كبنحك منظـ.

 = = قىطىعىنا
 = =)نحف( ك نحفي    

 = ضمير المتكمـ)نا( لجأىنا
 = = كىرىدىنا
 = = أكصاًفنا

  = أسراًرنا

 = ضمير المتكمـ)نا( اخبلقنا
 = =             تمبسىنا 
 = ضمير المخاطب)ؾ( = انو كتعالىاهلل سبح

= == = 
 = == حماؾى 
 = == منيمؾى 
 = == إنصافؾى 

   اتصافؾ

   الفاظىؾى 
 = ==)أنت( تعفكي 
 == ==)أنت( لتنشرى 
 = === كتظيري 

 = ضمير المنفصؿ)ىك( الذم ىك حماؾى 
 = ==)ىي( التي ىي ألفاظى 



     
 

 
 :        إلشارةأسماء ااإلحالة ب-ثانيان  

ظيفتيا تكضح تيعٌد أسماء اإلشارة الكسيمة الثانية مف كسائؿ  االتساؽ النحكم كمف أبرز أدكات اإلحالة ،كك     
مدل  قرب المشار إليو مف مكقع المتكمـ مكانان كزمانٌا؛ لذلؾ جرل تقسيميا في المغة العربية باعتماد 

 .(ِٖٖ)، ليا ثبلث مراتب: قربى ،ككسطى ،كبعدل(ِٕٖ)المسافة
 بينما يذىب عمماء النٌص إلى تصنيفيا بعٌدة امكانيات:إٌما بحسب الظرفية: الزماف)ادآف، غدان، أمس...(،  

ٌما اإلشارة المحايدة، كتككف بأداة التعريؼ ،أك االنتقاء)ىذا، ىؤالء....(،أك (ِٖٗ)كالمكاف)ىنا، ىناؾ، ىنالؾ( ،كا 
،فمثميا كمثؿ (ُِٗ)؛كألٌنيا تقع عمى كؿ شيء عيدت مف المبيمات (َِٗ)البعد)ذاؾ، تمؾ ...( كالقرب)ىذا، ىذه ...(

ذ إٌنيا مف المعاني المغكية غير القائمة بذاتيا ،كىي عناصر ، إ(ِِٗ)الضمائر ال تفيـ إال إذا ريبطت بما تيشير إليو
،كيمكف أف تيحيؿ إحالة قبمية أك بعدية، أم إٌنيا تربط جزءان (ِّٗ)ذات أىمية كبيرة  في اتساؽ النٌص ك أجزائو

الحقان بجزءو سابؽ أك بخبلؼ ذلؾ ،كاسـ اإلشارة المفرد يتميز )) بما يسميو المؤلفاف ىاليدام كرقية 
،كلئلحالة اإلشارية (ِْٗ))اإلحالة المكسعة((، أم إمكانية اإلحالة إلى جممة بأكمميا أك متتالية مف  الجمؿ((حسف)

أركاف يجب تكافرىا في النٌص، كىي المشير، كالمشار إليو، كالمشار لو بالمشار بو كعبارة اإلشارة: المفظ الذم 
 . (ِٓٗ)تحقؽ بو، كعمؿ اإلشارة :الحاصؿ معنى كخارجان مف اإلشارة

 . (ِٔٗ)كتيعيف" مستعممي النٌص عمى االحتفاظ بالمحتكل ... دكف حاجة منو إلعادة ذكر كيٌؿ شيء بتفصيبلتو" 
كلقد كثرى أٍف تضافرى ىذا النكعي مف اإلحالة مع أدكات أيخرل في تماسؾ نصكص المقامات عٌينة الدراسة،   

يغني عف تكرار المفردات أك الجمؿ داخؿ كاختزاؿ بعض مف نصكص المقامة في اسـ إشارة كاحد، كبعضيا 
النٌص؛ إذ أٌف مستعممي المغة يميمكف غالبا إلى اإليجاز كاالبتعاد عف التكرار، كسنعرض بعض األمثمة عف اسـ 

 اإلشارة، كأثره في تحقيؽ اإلحالة االتساقية في المقامات: 

                                                           

 .ُُٖينظر نسيج النٌص: ِٕٖ))
 .ْْٖ-ُْٕ/ِ،كشرح الرضي عمى الكافية:ِْٕ/ُ،كىمع اليكامع:ُّٔ-ُّٓ/ُشرح ابف عقيؿ: ينظر: ِٖٖ))
 .ُٗلسانيات النص مدخؿ إلى انسجاـ  الخطاب: ينظر: ِٖٗ))
 .ُِٖ/ُينظر :أصكؿ تحميؿ الخطاب: َِٗ))
 .ُِٓ/ُنظر :الكتاب:ي ُِٗ))
 .ُُٖ، كنسيج النص:ْٕٗ/ِمى الكافية:ينظر: شرح الرضي ع ِِٗ))
 .19لسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب : ٌنظر : ِّٗ))
 .ُٗنفسو:  ِْٗ))
 . َُٖإطار نظرم كدراسات تطبيقية: ينظر: نحك النص ِٓٗ))
 .ِٗمدخؿ إلى عمـ لغة النٌص: ِٔٗ))



     
 

دُّىا لمعبًو كمىمياه, كىذا يىرعى فييا النجكـى, ىذا يىعيدُّىا عىكنان عمى تقكاه, كىذا يىعي نمكذج مف سكاف مصر)) -ُ
, ىذا ينظري إلييا بعيًف الفكرًة  كيناجي الحي  القيكـى, كىذا يغفؿي ليمو إلى الصباًح, أك يقطعيوي بما ىك عميًو مىميكـو

شاىد شيكًدًه, كىذا ,كالتبصًر في عجائًب القدرًة, كىذا ليس لوي منيا إال  االبتياًج بنضارًة الز ىرًة, كىذا فييا م
،فقد جاءت اإلحالة في ىذا النص مف مقامة الركضة باسـ اإلشارة (297)يسيدي كنكـً غيرًه أفضؿى سيكًدًه((

 )ىذا(،إحالة قبمية تيشير إلى عددو مف سكاف مصر، ككيؼ كانكا يعدكىا.
دة في النٌص، كفضبلن عف كالذم يؤكد بأٌف اسـ اإلشارة)ىذا( يدؿ عمى مرجع سابؽ مف داللة الضمائر المكجك    

ذلؾ؛ فإٌف اسـ اإلشارة )ىذا(تكرر ثماني مرات في فضاء النٌص، كجاء في كؿِّ مرة منيا تذييبلن لنمكذج مف سكاف 
مصر ليبيف نظرتيـ لركضة مصر، كىذا إف دؿ عمى شيء فإٌنو يدؿ عمى اتساؽ النٌص كترابط بيف أجزائو، كقد 

يف جمؿ النٌص المتجاكرة، كال تكجد فكاصؿ بيف الحدكد التركيبية، كلما أحاؿ إحالة ذات المدل القريب، جرت ب
 ،فإٌف أركانيا في ىذا النٌص عمى النحك ادآتي:                                               (298)كاف لئلشارة أركاف

 الميشير ======= جبلؿ الديف السيكطي-ُ
 الميشار لو===== متمقي النص كالقارئ-ِ
 شار إليو===== كىك المحاؿ إليو)سكاف مصر(المي -ّ
 الميشار بو====== اسـ اإلشارة)ىذا(يدؿ عمى القريب.-ْ
 عمؿ اإلشارة=====اإلحالة إلى المشار إليو، كربطو بػ))ركضة مصر((-ٓ
ـى المصطفى كافى بي فصوي, ككردى في  بذلؾ الحديًث كنٌصوي, كلـ يظفٍر بذلؾ الشيًء م)) -ِ ف ...كذلؾ أٌف خات

أنكاًع الجكاىًر غيرم, كال سارى أحده في ىذه الطريقًة سيرم, فمف ذا يساميني, كقد لمستي يد المصطفى, 
،كقد جمع في ىذا النٌص إحالتيف (ِٗٗ)كنقشى في  اسموي كنعتوي)محمد رسكؿ اهلل( كحسبيى بذلؾ شرفان ككفى((

)الزبرجد( فيي إحالة داخمية عمى سابؽ،  إشاريتيف: األكلى بالمشار بو)ذلؾ(،إذ أحاؿ إلى ما تفضؿ كأختص بو
كقد تكرر اسـ اإلشارة أربعة مرات في النص، كالثانية بالمشار بو)ىذه( إحالة داخمية عمى الحؽ،إذ أحاؿ 
ليو كقد بدا كاضحان ما السـ  العنصر اإلحالي)ىذه(إلى ما بعده إحالة ذات مدل بعيد،كىذا يكحي بأىمية المشارا 

 ء النص في المقامات كاتساؽ أجزائو كانسجاـ معانيو.اإلشارة مف أثر في بنا

 : ثبدلمبرنخِ اإلحبنخُ -ثبنثبً 
في -تعد المقارنة الكسيمة الثالثة مف كسائؿ االتساؽ النصي في اإلحالة، ككؿ عممية مقارنة تتضمف شيئيف    
النٌص كاتساقو بيف السابؽ يشتركاف في سمة مشتركة بينيما، كأدكات المقارنة ليا أثره كاضحه في ربط -األقؿ

                                                           

 . ُُٗ:المقامات  ِٕٗ))
 .َُٗ، َُٖإطار نظرم كدراسات تطبيقية: لنصينظر: نحك اِٖٗ))
  .ُْٓ:مقامات الِٗٗ))



     
 

كالبلحؽ، كىي تنقسـ قسميف :عامة كخاصة ، كىذا التقسيـ استنادان إلى التصنيؼ الذم كضعاهي "ىاليدام كرقية 
 ، كسنكضح ذلؾ بالمخطط ادآتي:                    (ََّ)حسف"، إذ ذكرا أٌف اإلحالة بالمقارنة صنفاف

 ة بالمقارنةاإلحال                                 

 
         خاصة                                 عامة           

 التطابؽ          التشابو        االختالؼ                                  كمية                               كيفية  
 أكثر                              أحسف        نفس          مثؿ             آخر مختمؼ                        

 مساكم لػ        مماثؿ لػػ       ماعدا ذلؾ                                 أقؿ                              أدنى  
 أكبر        متطابؽ لػ     مماثؿ جدان      عمى نحك مختمؼ                           أبعد                     

 تطابقان مي   عمى النمط نفسو       مختمؼ                                                                أصغر

ال تختمؼ المقارنة عف الضمائر كأسماء اإلشارة في ككنيا نصية، كىي تقكـ  بكظيفة  اتساقية مثؿ النكعيف  
حالتيا داخؿ النٌص)نٌصية( ،كسنذكر بعض مف اإلحاالت المقارنة التي كردت في نصكص (َُّ) المتقدميف، كا 

 المقامات:
ُ- , , كأنت المييجي لمقيًء المصدع مف المحركريفى لمرءكًس] الرؤكس[, تسقطي الجنيفى ))رأسؾى ال يزاؿي منككسي

اؿ باسـ ، جاءت اإلحالة المقارنة في ىذا المث(َِّ)((كال ترثى لمحنيًف, أصغري مف غيًر عمو, مكسك أحقر حمو
التفضيؿ)أصغر، كأحقر(قد أحاؿ إحالةن داخميةن عمى سابؽ كىك )النرجس( أراد الياسميف تقميؿ مف شأف النرجس 
فجاء باسـ التفضيؿ لبيافي قىدرتو كمنزلتو كىذا ما دٌؿ عميو لفظا)أصغر، كأحقر(كبذلؾ ربط اسـ التفضيؿ البلحؽ 

 بالسابؽ، كىك ما جعؿ النص أكثر اتساقان. 
ٌمو, كخصني بأحسًف ٌخمو, كبارؾى في  قاؿ ال -ُ عقيؽ))الحمدي هلًل الذم جعمني مف الًجٌمًة, ككساني أبيى حي

 .(303)لمرفيًؽ, كقاؿى في  الصادؽي المصدكؽي: أكبري خرًز أىًؿ الجنًة العقيؽي"((
ٌؿ، كأكبر(ىك بياف الصفات التي يحمميا خرز ا  ٌمو، كأحسف خي لعقيؽ، كقد كاإلحالة بأسماء التفضيؿ )أبيى حي

أحالت ىذه األسماء إحالة نصية داخمية قبمية ،أما اسـ التفضيؿ)أكبر(فقد إحالة داخمية نصٌية بعدية مرجعيا 
)العقيؽ( كقد ظير في ىذا النٌص إحالتاف األكلى عمى قبمية كاألخرل عمى بعدية، ك إف دؿ ىذا عمى شيء فإٌنو 

جزاء النٌص، كلك عدنا إلى نٌص المقامة، نجد أٌف النص قد  يدؿ عمى أثر اإلحالة بجميع أنكاعيا عمى اتساؽ أ

                                                           

،كاإلحالة النصية كأثرىا في تحقيؽ تماسؾ النٌص ٖٔ -ُٖقضايا في المغة كالمسانيات كتحميؿ الخطاب: ينظر: ََّ))
 .   ٓٗالقرآني)بحث(:

 . ُٗخؿ إلى انسجاـ الخطاب : دلسانيات النص م301)) 
 .ِْالمقامات: َِّ))
 .ُْٕ:المقامات َّّ))



     
 

احتكل عمى جميع عناصر اإلحالة ،كبذلؾ يتحقؽ في النص االتساؽ)الشكمي( عف طريؽ األدكات اإلحالية 
 كدكرىا  في ربط أجزاء النص، كما مكضح ذلؾ في الجدكؿ ادآتي:

  
 
 
 
 
ّ-( , , كمجففاتو كحكامضو )كاكثر ناس مف أشياءو ال تيغًنيييـ, كأمكرو ال تعًنيييـ: مف ذلؾ استعماالًت قكابضو

, كىذا بابي قد أعيا األطباًء, كاعترًؼ بالعجًز عف مداكاًتو كتعميؽي فصكصه ليا في كتًب الطًب نصكصو 
، فمفظة)أكثر( في النٌص ربطت الجممة الثانية بالجممة األكلى؛ إذ قارنت بيف األشياء التي ال تنفع (َّْ)األلباءى((

تقيو كتنفعوي مف اإلنساف كال تغنيو كبيف األمكر التي ال تيمو كال تعنيو، فأكثر منيا كاعتز بيا، معتقدان بأٌنو س
اإلصابة بالكباء كالطاعكف ،كىي قد أحالت أيضان إحالة نٌصية داخمية عمى الحؽ،  كنجد أٌنيا تعكد إلى)األشياء، 

 كاألمكر(كليذا يتبيف لنا بأٌف اإلحالة بالمقارنة ليا أثر ميـ في اتساؽ  النٌص.
, ييشاكؿي التفاحى ,كلكف التفاحى خيري منو كأكلى, كما أدراؾى ما الكمثرل؟ بارده في الثانيًة, رطبه في األكلى))-ْ

بمف أكؿى عمى سبيًؿ المذًة كالغذاًء, ال عمى سبيًؿ الحاجًة كالدكاًء, فأما لمدكاًء فيك عمى )*( كخصوي ابف البيطار
, كقد شبيوي الشعراءي بال َّ ألٌنوي بعد الطعاـً مطمؽه كزائده في ضعًؼ المعدًة كأكقرى ٌنٍيًد كالسرًة, الريًؽ أفضؿي كأجدري

، فقد طابقت كممة)يشاكؿ( بيف التفاح في طبيعتو كالكيمٍَّثرىل، بأٌف (َّٓ)كناىيؾى بحسًف ىذا التشبيًو  في المسرًة((
لوي الصفات الطبيعية نفسيا التي تكجد في التفاح؛ كلكف التفاح أكلى منو كأفضؿ ،كاإلحالة ىنا إحالة داخمية عمى 

مقارنة العامة ،إذ ربط ىذا العنصر اإلحالي الكبلـ بعضو ببعض ،فتحٌقؽ سابؽ، كجرت بمفظ مف ألفاظ ال
 االتساؽ بيف أجزاء الكبلـ.

كىناؾ ألفاظ في النٌص تدؿ عمى المقارنة ىما لفظتا)أفضؿ كأجدر(،فقد طابؽ  بيف تناكلو عمى الريؽ أك بعد  
حالة عمى سابؽ، كجرت بمفظتيف مف ألفاظ الطعاـ ؛حيث إنَّو يبيف بأٌف تناكلو عمى الريؽ أفضؿ، كاإلحالة ىنا إ

 المقارنة الخاصة.

 :ادلوطول  ثبالسىِ اإلحبنخُ -راثعبً  

                                                           

 .ُٖٗ: المقامات َّْ))
 .َٕ/ِ،ينظر:األعبلـ:ق(ُْٕطبيب بيطرم)ت لمنذر المعركؼ بالبيطار:اىك أبك بكر بف بدر الديف  )*( ابف البيطار:

 .ٕٗ:المقاماتَّٓ))

 ْ           الضمائر      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ       اإلشارات     
 ُ          المكصكالت   

 ّ          المقارنة     
 إحاالت داخمية(ٖ) المجمكع     



     
 

تعد  األسماء المكصكلة كسيمة مف كسائؿ االتساؽ النٌصي، كىي ال تفيد معنى بمفردىا بؿ تحتاج لغيرىا مف     
، كسمي (َّٔ)َـّ ال يكتمؿ معناىا إال بيا االسـ، أك الفعؿ، أك الجممة، فيي ذات افتقار إلى الضمائر: كمف ثى 

االسـي المكصكؿي بذلؾ؛ ألٌنو يكصؿي بكبلـ بعده ىك مف تماـ معناه ، فيك اسـ ناقص ال يٌتًضحي معناهي إال إذا 
ـٌ ما بعٌده ، (َّٕ)كصؿ بصمًتوً  ـٌ اسمان، فإذا ت َـّ بنفسو، كيفتقر إلى كبلـ بعٌده ، تصمو بو ليت ، كأف المكصكؿ ال يت

ميو حكـ سائر األسماء التامةكاف حك
،كعٌدىا بعضيـ  كالشيء (َّٖ)، فيمكف أٍف يككف فاعبلن، أك مفعكالن  

الكاحد))خمسة أشياء بمنزلة الشيء الكاحد :الجار كالمجركر كالشيء الكاحد، كالمضاؼ ك المضاؼ إليو كالشيء 
كالصمة كالمكصكؿ كالشيء الكاحد، كالفعؿ كالفاعؿ كالشيء الكاحد، كالصفة كالمكصكؼ كالشيء الكاحد، 

 .(َّٗ)الكاحد((
، كقد أكد الدكتكر تماـ ( َُّ)كىي إلى جانب الضمائر كأسماء اإلشارة تيعٌد مف أىـ ما يغني عف إعادة التكرار  

إليو ىنا ما في  ألفت النظر حساف كظيفة الربط بيا ،إذ قاؿ: ))لـ يشر أحد إلى ىذا النكع مف الربط.... ، أمَّا ما
طاقة الرَّبط  بيف أكصاؿ الجممة، أك السياؽ القائـ عمى أكثر مف جممة... كالدليؿ عمى أفَّ المكصكؿ مف 

المكصكؿ رابطه؛ أنَّو كما قاؿ الببلغيكف حؿَّ محؿَّ الضمير، فمك عدلت عف المكصكؿ، كاستعممت الضمير 
تقكـ عمى مبدأ الٌتماثؿ  ،التي( ُِّ)،كالمكصكالت مف العناصر اإلحالية(ُُّ)المطابؽ لو؛ لحدث الربط المطمكب((
،كيظيري ىذا المبدأ في االسـ المكصكؿ المختص مثؿ:)الذم، (ُّّ)كالتَّطابؽ بينيا كبيف ما تعكضو

كالتي،كالمذاف،كالمتاف، كالذيف،كالبلتي...إلخ( ،أمَّا المكصكالت العامة)مىٍف، كما،...(؛ فإفَّ فكرة التطابؽ كالتماثؿ ال 
ت التي تشد مف أزر التبلحـ النحكم بيف ما تقدَّـ ذكرهي في الكبلـ، كبيف ما ييرادي ،كىي مف األدكا(ُّْ)تنطبؽ عمييا 

،فيي تعكض ما قبميا، ثـ تربطو ربطان تركيبيان بما بعدىا مف الصمة التي تفسر ما بيا  (ُّٓ)مف المتكمـ أف يعمـ بو

                                                           

 .ِٕدراسات في األدكات النحكية:، ك ِّٕ/ِينظر: شرح المفصؿ:  َّٔ))
 .ُُٗ/ُ:ينظر: معاني النحك َّٕ))
 .ِّٕ/ِينظر: شرح المفصؿ:  َّٖ))
  . ِّٖالظكاىر المغكية في التراث النحكم: َّٗ))
 . ُّٕ/ُينظر : البياف في ركائع القرآف: َُّ))
 .ََِ/ُمقاالت في المغة كاألدب: ُُّ))
 . ِّيينظر : النص كالخطاب كاإلجراء :  ُِّ))
 .118ٌنظر : نسٌج النص : ُّّ))
 . ِٕينظر: اإلحالة في نحك النٌص: ُّْ))
 . َِّك النص :ينظر: في المسانيات كنح ُّٓ))



     
 

لتعكيض، فيي ألفاظ كنائية ال تحمؿ ؛إذ إنَّيا))تشارؾ بقية األدكات االتساقية اإلحالية في عممية ا(ُّٔ)مف إبياـ 
،فالمكصكالت تربط أجزاء الجممة بعضيا ببعض، (ُّٕ)داللة خاصة، ككأنَّيا جاءىٍت تعكيضان عما تيحيؿ إليو((

 ككذلؾ تربط النصَّ بسياقو المقامي الذم قيؿ فيو،كمف أمثمة ىذا النكع مف اإلحالة في المقامات كما يأتي: 
رىدى, كخبر مقبكؿو  ))كما القرىعي؟! ذك الفضؿً -ُ , كالذم كافى ييحبُّوي سيدي البشًر! كـ فيًو مف حديًث كى الذم انتشرى

،في ىذا النص إحالتاف بالمكصكؿ ، كبلىما باالسـ )الذم(، كىما إحالتاف نٌصٌيتاف عمى سابؽ، (ُّٖ)لـ يرٍد((
 تي :ط ادآفالميحيؿ ىك المكصكؿ، كالميحاؿ إليو السابؽ ىك )الميعكَّض(كما مبيف في المخط

 
    
  

كيتضح مف المخطط اعبله، أٌف المكصكليف قد أحاال إلى االسـ الظاىر )القرع( فعكَّضى كٌؿ منيما عمَّا يسبقو،   
كاكتسب داللٌتوي منو ، كيظيري أٌف كبلن منيما قد ارتبط ارتباطان اتساقيان مف جية ، كارتباطان مفيكمٌيان بيف ىذه الصمة 

،فيصؿ األكؿ كممة القرع  بصفة الفضؿ الذم انتشر، كيصؿ الثاني (ُّٗ)ذم يسبقو مف جية أخرلكالميحاؿ إليو ال
   القرع  بحيب سيدنا )محمد صؿ اهلل عميو كآلو كسمـ(.

ِ- , , كال الذم تقاضى إليو المشمشي كالتكتي ـى إليًو العنبي كالٌرطىبي , إني لستي كالذم تحاك : أيُّيا األزىاري ))فقاؿى
((كال التيفي ك   .(َِّ)العنبي

ما نمحظو في النٌص ىك أٌف االسـ المكصكؿ "الذم" المتكرر مرتيف قد ترؾ أثران فعااٌل في اتساؽ النٌص؛ إذ إٌف    
المحاؿ إليو ال يمكف تحديده إال بالنظر لما بعد االسـ المكصكؿ، فيك يربط ما قبمو بما بعدهي، فيككف كسيمة ربط 

 فبل رابط داللٌي مف غير أف يرافقو رابط شكمٌي.شكمٌي؛ بغية الكصكؿ إلى الداللة، 
كيمكف أفَّ نخميصى إلى أٌف اإلحالة مف أكثر كسائؿ االتساؽ انتشارٌا في نصكص مقامات السيكطي كتعد    

اإلحالة بالضمائر أكثر أدكاتيا قكة في صنع االتساؽ الداللي لمنٌص ، كتجسيد كحدتو العامة في المقامات، ليس 
اء النٌص فحسب ، بؿ عمى امتداد النٌص بأكممو، كفضبٌل عف ذلؾ لـ تخؿي نصكص المقامات  عمى مستكل أجز 

مف عنصر إشارم ،أك أداة المقارنة، أك االسـ المكصكؿ؛ إذ إٌنيا ال تقؿ أىمية عف اإلحالة بالضمائر؛ ألٌنيا 

                                                           

 .ُُٖينظر: نسيج النص: ُّٔ))
 .ِٖ-ِٕاإلحالة في نحك النٌص: ُّٕ))
 .َُٕالمقامات: ُّٖ))
 . ِٕينظر: اإلحالة في نحك النٌص: ُّٗ))
 .ْٔ:المقامات َِّ))

 نتشرا              الذي                  القرع             

 ٌحبه سٌد البشر           الذي              القرع              



     
 

عكامؿ اتساؽ النصكص   ساعدت عمى اتساؽ النٌص كترابط أجزائو، لذلؾ تعد اإلحالة بجميع أدكاتيا مف أىـ
 التي تقؼي كراءى خمؽ نصيتيا.

 :   ثبنَبً: االستجذال  

يعد  االستبداؿ المظير الثاني مف مظاىر االتساؽ، كىك صكرة مف صكر االتساؽ النصي التي تتـ في    
المستكل النحكٌم كالمعجمٌي بيف كممات أك عبارات، كيتـ داخؿ النص بتعكيض عنصر في النٌص بعنصر 

، فاالستبداؿ  ىك تبادؿ مكاقع الكممات (ِِّ)، كفضبلن عف ذلؾ فإٌف معظـ حاالت االستبداؿ النٌصي قبمية(ُِّ)آخر
الكاحدة محؿ ادآخر كليذا االستبداؿ لو تأثير كاضح في النص كالخطاب))كىي األشكاؿ التي تحؿ فييا كحدة 

،كيسيـ االستبداؿ في اتساؽ النص (ِّّ)ت((داللية محؿ أخرل أك تقابميا مما يؤدم إلى تعديؿ مجمكعات الدالال
مف خبلؿ العبلقة بيف العنصريف المستبًدؿ كالمستبدىؿ كىي عبلقة قبمية بيف عنصر سابؽ في النص كعنصر 
الحؽ فيو، أم :إٌنو إحبلؿ تعبير ليغكٌم محؿ تعبير لغكٌم آخر، يسمى التعبير األٌكؿ المنقكؿ أك المستبدؿ منو، 

،كيعد كسيمة مف كسائؿ االقتصاد في استعماؿ المغة، إذ أنَّوي يؤدم  (ِّْ)المستبدؿ بو كيسمى التعبير الثاني
، كييشير "ىاليدام (ِّٓ)الكظيفة نفسيا التي يؤدييا الحذؼ، كما يجنب المؤلؼ تكرار الكممات كالعبارات نفسيا
أم عبلقة عمى المستكل كرقية حسف" إلى الفرؽ بيف اإلحالة كاالستبداؿ، فاإلحالة تككف عبلقة بيف المعاني، 

الداللٌي، في حيف االستبداؿ يككف بيف الكممات كالعبارات، أم بيف العناصر المغكية كالشكؿ المغكٌم، يعني عبلقة 
،  كعند الحديث عنو، فإٌنو البد مف الحديث عف االستمرارية الداللية ،أم (ِّٔ)النحكمٌ  -عمى المستكل المعجميٌ 

، فيك يعد مصدران أساسيان مف مصادر اتساؽ النصكص، كينقسـ (ِّٕ)الحقةكجكد العنصر المستبدؿ في جممة 
 :(ِّٖ)االستبداؿ عمى  ثبلثة أنكاع 

كيتـٌ باستعماؿ عنصر لغكٌم اسمٌي ليحؿ محؿ اسـ آخر، فيؤدم كظيفتو  النكع األٌكؿ: االستبداؿ اسمٌي:   
 متو  في المقامات ما يأتي:التركيبٌية، نحك ) آخر، آخركف ،نفس، كاحد، كاحدة ... الخ(  كمف أمث

                                                           

 . ُِِ،كنحك النص :ُٗلسانٌيات النٌص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب : ينظر: ُِّ))
   ُٗ: مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب ينظر: لسانيات النص ِِّ))
 .ُٓٗببلغة الخطاب كعمـ النص: ِّّ))
 .  َٕمدخؿ إلى عمـ النٌص مشكبلت بناء النٌص: ينظر: ِّْ))
 . ُُْ-ُُّ:عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ : ينظر  ِّٓ))
 . ُُْ-ُُّنفسو: ينظر : ِّٔ))
 .َِ:مدخؿ إلى  انسجاـ الخطاب  ينظر: لسانيات النص ِّٕ))
 .ُّّ/ُ، ك أصكؿ تحميؿ الخطاب في النظرٌية النحكٌية العربٌية:ُِْالنص: ،كنحكُِ-َِنفسو: ينظر: ِّٖ))



     
 

, كابتدعكا أذكاران مف عند أنفًسًيـ, كنسكا:)) أيف -ُ  ))كناسه رتٌبكا أدعيةن لـ يرٍد بيا حديثه كال أثره
إذا تأممنا  (ِّٗ)المفر((كآخركف تحكلكا إلى الركضًة قىطىاًئيى قىطىاًئيى, كأقبمكا إلى سكاًنيا مف القاىرًة كالقطائًي...((

 د أٌنو استبدؿ كممة)كناس( بكممة)كآخركف(كتـ االستبداؿ عمى ذلؾ مف النص نفسو .المثاؿ اعبله نج
))أٍف اصنعي طعامان لمنساًء, كال يأكؿ منيف  مف أثكمت كلدا, فمما فعمٍت, كدعتيف  لـ تأكٍؿ منيف  كاحدةو ! -ِ

داالن لكممة )امرأة(التي ذيكرت في فقد جاء كممة )كاحدة(استب ,(َّّ)كقمف  : ما منا امرأةه إال  كقد أثكمٍت....((
البداية، كدليؿ استبداليا مف كممة )امرأة( ،ما ذيكر في النص في قكلو)كقمف : ما منا امرأة إال كقد أثكمت(( ،كجاء 

 االستبداؿ مف النٌص نفسو . 
يفتو  التركيبٌية : كيتـ ىذا النكع  باستبداؿ فعؿ في النص بفعؿ آخر مؤدم كظالنكع الثاني :االستبداؿ الفعميٌ   

، عىمؿى .... إلى آخره(،كمف أمثمة االستبداؿ الفعمي  الكارد في المقامات:  :مثؿ:) فىعؿى
 ,(ُّّ)))كما مف نفيو ذكرتوي عنؾ إال كأنا أفعؿى مثموي كأكثر! كأنا أحرل بسالمًة العاقبة منؾ كأجدر((-ُ 

 رل بسبلمة...(.فكممة)أجدر(استبدلت بكبلـ كاف مف المفركض أف يحؿ محمو)أنا أح
نما استبداؿ لجممة  :النكع الثالث:االستبداؿ القكليٌ   ىذا النكع مف االستبداؿ  ليس استبداالن لكممة داخؿ النص؛ كا 

بأكمميا، فتأتي جممة االستبداؿ ،ثـ تقع  الكممة المستبدلة خارج حدكد الجممة،كىذه الكممة المستبدلة تحؿ محؿ 
 ذا،...إلى آخره(،كمف األمثمة عمى ىذا النكع ما يأتي :القكؿ، كتؤدم كظيفتو،مثؿ)ذلؾ، ى

)ال جرـى أف  اهللى تعالى حث  فيًو عمى الصبًر الجميًؿ ككعد عمى ذلؾ باألجًر الجزيؿ(()-ُ 
جاء)ذلؾ(   (ِّّ)

  ( ّّّ)استبداالن مف قكلو )أٌف اهلل حث فيو الصبر الجميؿ (
 ال تبيعكا ايجؿ بالعاجؿ (،ىذا المثاؿ استبدؿ)(ّّْ)((ـً الكىفٍّ كال تبيعكا ايجؿى بالعاجًؿ , فإف ذلؾ مف أعظ))-ِ

بػػػ)ذلؾ(كقد أحاؿ ىذا العنصر المغكم إحالة داخمية نصية قبمية ، فكاف عامبلن مف العكامؿ المساعدة عمى اتساؽ 
  النص .

 

 :: احلذفباًانثبنث  
اسكو ، كقد  لقي عناية مف العمماء قديمٌا يعٌد الحذؼ كسيمة مف كسائؿ االتساؽ النحكم التي تحقؽ لمنص تم    

كحديثٌا، فقد جاء في كتاب سيبكيو في عدة مكاضع منيا )باب ما ينتصب فيو المصدر(، كقد قاؿ أٌف حذؼ 
                                                           

 .ُٗٗ:قاماتالم ِّٗ))
 .ِِّ: نفسو َّّ))
 .ّٔ:نفسو ُّّ))
  .َِِ: نفسوِّّ )  )
 .َِِنفسو:   ّّّ))
 َِْ: المقامات  ّّْ))



     
 

ق( عف الحذؼ ؛إذ إٌنو أفرد لو بابان في كتابو ِّٗ،كتحدث ابف جني)ت(ّّٓ)الفعؿ كثير في كبلـ العرب
ة (،فقسـ الحذؼ إلى حذؼ الجممة، كالمفرد ،كالحركة ،كال يحذؼ مف الخصائص أسماه)باب في شجاعة العربي

، كمف الذيف تحدثكا عف ظاىرة الحذؼ كأىتمكا بيا "عبد القاىر (ّّٔ) ىذه األمكر شيءه إاٌل بكجكد دليؿ يدؿ عميو
ق( في كتابو "دالئؿ اإلعجاز"، إذ قاؿ:))ىك بابه دقيؽ المسمؾ، لطيؼ المأخذ، عجيبي ُْٕالجرجاني")ت 

األمر شبيو بالسحر، فإنَّؾ ترل بو ترؾى الذكر، أفصح مف الذكر كالصمتى عف اإلفادة، أزيدى لئلفادة، كتجدؾ 
َـّ ما تككف بيانان إذا لـ تيًبٍف(( ، كمف الميؤكد أٌف الجرجاني يقصد ي بالحذؼ ( ّّٕ)أنطؽى ما تككف إذا لـ تنطؽ ،كأت

الَّ فيك يؤٌثري سمبان؛ غير القاصر عف أداء المعنى، كىك الحذؼ يمكف بياني  و كتحديدي مكطنو في الٌنٌص بقرينةو ما، كا 
 ألفَّ انعداـ قرينة الحذؼ يؤدم إلى المبس.

ككاف لمسيكطي صاحب المقامات نظرة ثاقبة حكؿ الحذؼ بأكممو، في ترابط أجزاء التراكيب كاتساقيا؛ إذ نجدهي   
ئبلن :كمأخذ ىذه التسمية مف الحبؾ، الذم معناه يطمؽ عمى الحذؼ مصطمح االحتباؾ مسكغنا ىذه التسمية قا

حكامو، بحيث  الشٌد، كاإلحكاـ، كتحسيف أثر الصنعة في الثكب، فحبؾ الثكب سٌد ما بيف خيكطو الفيٌرج كشٌده كا 
يمنع عنو الخمؿ مف الحسف الركنؽ، كبياف أخذه منو مف أف مكاضع الحذؼ مف الكبلـ شبيت بالفيٌرج بيف 

 .(ّّٖ)يا الناقد البصير بصكغو في نظمو كضع المحذكؼ مكاضعوالخيكط، فمما أدرك
كمف غير المعقكؿ أف يحٌكؿى الناسي كؿ شيءو يقكلكنو أك يفيمكنو إلى جمؿ كاممة، فاالكتماؿ النحكٌم ينتجي   

 .(ّّٗ)تراكيب ال فائدة فييا  كال كضكح
، كاإلعظاـ لما فيو ـلعبث، التفخيكمف أسباب الحذؼ التي ذكرىا العمماء منيا االختصار كاالحتراز عف ا   

 .(َّْ)اإلبياـ، كالتخفيؼ، لكثرة دكرانو؛ كلشيرتو فإٌف ذكره مف عدمو سكاء
، منيا أف ال (ُّْ)كىناؾ شركطه كضعيا ابفي ىشاـ لمحذؼ، اتبعيا المحدثكف، كفصمكا القكؿ فييا، كزادكا عمييا   

 .(ِّْ)كؼ.. إلى آخرهيؤدم الحذؼ إلى المبس، كضركرة كجكد دليؿ يدؿ  عمى المحذ

                                                           

 .ّّٗ/ُينظر: الكتاب:  ّّٓ))
 . َّٔ/ِينظر:الخصائص: ّّٔ))
 .ُْٔدالئؿ اإلعجاز: ّّٕ))
 .  ُٖٗ/ّالقرآف: اإلتقاف في عمـك :ينظر ّّٖ))
 . ُّْينظر :النٌص كالخطاب كاإلجراء: ّّٗ))
 .َُٗ/ّينظر: اإلتقاف في عمـك القرآف : َّْ))
  .َُٗينظر :ظاىرة الحذؼ في الدرس المغكم:ُّْ))
 كما بعدىا. ُّٕ/ٔمغني المبيب: ينظر: ِّْ))



     
 

كالحذؼ بحسب نظرة  عمماء النصِّ أنَّو))استبعاد العبارات السطحية التي يمكف لمحتكاىا المفيكمي أف يقٌكـ في   
الذىف، أك أف يكٌسعى، أك أف يعٌدٌؿ بكاسطة العبارات الناقصة((
، أك أٌنو ما يعني)) االستغناء عف عنصر (ّّْ)

،كىي (ّْْ)رائف لفظية ،أك معنكية، أك سياقية تدؿ  عمى ىذا المحذكؼ((لغكم في التركيب بالمذككر، لكجكد ق
عبلقة مف عبلقات االتساؽ ،كيشير الباحثاف "ىاليدام كرقية حسف" إلى أٌف الحذؼ عبلقة قبمٌية؛ألٌف العنصر 

، أما إذا كاف الحذؼ ييشير إلى محذكؼ الخارجٌي ؛ فإفَّ ذلؾ يخرج (ّْٓ)المحذكؼ يكجد في النٌص السابؽ
 . (ّْٔ)االٌتساؽ مف داخؿ النص إلى اتساؽ النص مع السياؽ

كال يختمؼ الحذؼ عف االستبداؿ إاٌل في أٌف العنصر المحذكؼ ال يحٌؿ محٌمو شيء، أٌما االستبداؿ فييترؾ فيو    
أثر يككف مؤشران ييسترشد بو لمبحث عف العنصر المفترض كيتمكف مف مؿء الفراغ، أٌما الحذؼ فبل يحؿ محمو 

 .(ّْٕ)شيء، فيجد القارئ فراغان كيممؤه معتمدان الجممة السابقةأم 
 
 
 

  :(348)حلذفا أنواعُ 
كيككف داخؿ مجمكعة اسمٌية، كيقع بعد العنصر اإلشارٌم، أك العددٌم، أك  النكع األٌكؿ :الحذؼ االسمٌي:   

، النعت فالعنصر االشارٌم يعٌبر عنو بػ)كيٌؿ، كبعض، كأٌم، ككبل، ككمتا( كالعنصر ا لعددٌم يعٌبر عنو بػ)أٌكؿ، تاؿو
 ثافو ...(

كيككف داخؿ مجمكعة فعمٌية مثؿ حذؼ العامؿ ،نحك قكلنا: مف جاء؟ فيقاؿ:  النكع الثاني: الحذؼ الفعمٌي:  
 زيده، حذفنا العامؿ )جاء(. 

: نعـ، حذؼ  كيكثر ىذا النكع في أجكبة األسئمة، نحك قكلنا :ىؿ ستأتي؟ فيقاؿ النكع الثالث: الحذؼ القكلٌي:
  جكاب السؤاؿ)سآتي(. 

                                                           

 .َُّالنٌص كالخطاب كاإلجراء:  ّّْ))
 .َُّنحك النٌص بيف األصالة كالحداثة:  ّْْ))
  . ُِلسانيات النٌص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب: ينظر:ّْٓ))
 . ُُٔينظر: عمـ لغة النٌص النظرٌية كالتطبيؽ: ّْٔ))
  . ُِينظر: لسانٌيات النٌص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب: ّْٕ))
 . ُُٖينظر :عمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ: ّْٖ))



     
 

يتنكع  الحذؼ في المقامات بيف حذؼ اسـ، كحذؼ جممة، ككرد أيضان حذؼ   د انسَوعٌ:احلذف يف يمبيب

 .حرؼ الجر مع مجركره ،ككؿ ذلؾ أسيـ في اتساؽ النٌص، كسنكضح ذلؾ بذكر بعض األمثمة

 حذف االسى :  -أ
 كفي مقامات مختمفة،ككاف ألسباب كثيرة مختمفة، كىذا الحذؼ: كرد حذؼ االسـ في نٌص المقامة الكاحدة،

ـى فيكيـ دليؿي االقتراًف في السُّن ًة التي -ُ  , كليذا أقا ))ثيـ  إٌنكيـ أيُّيا األمراءي : ثالثتكيـ في السيادًة كالرئاسًة أقرافي
لعددم كىك)ثبلثتكـ( ؛ ، حذؼ أسماء أمراء الطيب كعكض عف المحذكؼ بالعنصر ا (ّْٗ)(ىي تاليةه لقرآًف(

لداللة ما قبمو عميو، كأيضان استيعًمؿى عنصره عددم آخر في النٌص ىك)تالية( دليؿ عمى أٌنو ال تكجد سنَّة تالية 
 لمقرآف غير سنَّة رسكؿ اهلل)صمى اهلل عميو كآلو كسمـ( ،كالمتمقي يفيـ مباشرة مف ىي الٌسٌنة التالية لمقرآف الكريـ.

، حذؼ لفظ الجبللة)اهلل( فاعؿ (َّٓ) أنكاعان مف المنفعًة, كجعؿى فيؾ أسراران مكٌدعًة...(())فقد  رزقؾى اهللي -ِ
 الجممة؛لداللة ما قبمو عميو؛ألٌنو ال يكجد غير اهلل سبحانو كتعالى رزاؽ، كىك الذم يجعؿ األسرار كيكدعيا.

ّ-)) , ك مف رخاًء السًعر في اطمئنافو د حذفت كممة)الناس( مف الجممة فق,(ُّٓ)))كالناسي مف شأنًو في أمافو
 الثانية لداللة ما قبمو عميو .

 
: فجمييي األنبياًء كأممييـ, كيؿٌّ مف أمتًو, كمشمكلكف برسالتًو كنبكتًوَّ كلذلؾ يأتي عيسى في آخًر -ْ ))قاؿى

 ،حذؼ)جميع األنبياء( كعكض عف المحذكؼ بالعنصر اإلشارم )كيٌؿ( ، أٌم كيؿٌ (ِّٓ)الزماًف عمى شريعًتًو((
)جميع األنبياء( مف الجممة  األنبياء، كىناؾ حذؼ آخر في النٌص ىك في قكلو)كمشمكلكف برسالتو كنبكتًو( فحيذؼى

 لداللة ما قبمو عميو. 
كقد أسيـ ىذا الحذؼ في تحقيؽ االتساؽ بيف  النصكص في المقامة الكاحدة ؛ مما يفضي  إلى  تحقيؽ   

حاطتو بإطار المعنى ا لكٌمي الكاحد، فضبٌل عف ذلؾ فإفَّ كظيفة الحذؼ في تحقيؽ اإليجاز استمرارية النص ،كا 
 .(ّّٓ)كاالقتصار، كعدـ تكرار المفظ، تظير كاضحة، كىذا مٌما يجعؿي النص خاليان مف الثقؿ كالتٌَّرى ؿ

        :اجلًهخ حذفُة ــــــ  
 كرد في نصكص المقامات : يطاؿ الحذؼي الجممة كما االسـ، في المقامات كمف األمثمة غمى ذلؾ ما    

                                                           

 .ٗٓالمقامات ّْٗ))
 .ْٕ:نفسو َّٓ))
 .ُِٔنفسو: ُّٓ))
 .  ِْْ:المقامات ِّٓ))
 .َُِ،كلسانيات النص النظرية كالتطبيؽ:ُٗٔينظر: عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ:ّّٓ) )



     
 

ف لـ تنضٍج مادةي الزيادًة لـ يحصٍؿ الًشفىا, -ُ , كا  , يخشى منيا اليالؾى إٍف لـ يمتًؽ البحرافي ـي بيٍحرافو ))ىذه أيا
ف لـ تنضج(، أٌم)كيخشى منيا اليبلؾ إف (ّْٓ)(كما لـ يبمًغ  الماءي القانكفى المعتاد فالناسي عمى شىفىا( ، فقكلو)كا 

 الكبلـ السابؽ عميو. لـ تنضج(لداللة
،حذؼ جممة )ليحذر مف( كذلؾ (ّٓٓ)(())كليحذر مف اإلكثاًر منوي , كاإلدماًف عميًوَّ فإٌنو ردمءي األعراضً -ِ

 لبلختصار، كالذم دؿ عمى حذفيا ما تقدـ مف الكبلـ في النص.
(())يقكٌم المعدةى القابمة لمفضكًؿ, كالشيكة الساقطة جدان لممأككًؿ, كيسكفي العطشي ك -ّ القيءي كيىدري

،حذؼ (ّٔٓ)
 أكثر مف جممة لبلختصار كاإليجاز كعدـ اإلطالة، فحذؼ)يقكم الشيكة كيسكف القيء(.

 ه:يع جمزور رباجلّ  حذفج ـــــ  

 ككاف لحذؼ حرؼ الجر كمجركره داللة عمى اتساؽ النٌص كتماسكو، ىك كاضح في األمثمة ادآتية:  
حذؼ حرؼ الجر مع مجركرة قبؿ العقرباف)مف لسع(؛ (ّٕٓ)(عقرباًف(كيضمدي بأصًميا مف لسًي الحيًة كال))-ُ

 لداللة  ما قبمو عميو، كتقديره: مف لسع الحيًة كمف لسع العقرباف.
))كضماديىا ينفيي مف الٌصداًع, كأكراـً العيًف كغيرًىا, كمف الحمرًة كالتياًب المقعدًة كالمثانًة كحرقًة الناًر -ِ

ثاؿ السابؽ لكجدنا أٌنو تـ حذؼ حرؼ الجر مف النص مرتيف لداللة ما قبمو عميو، ، لك تأممنا الم(ّٖٓ)كضيرىا((
 كيمكف االستدالؿ عميو مف  السياؽ .

, فييا أنياره مف ماءو غيًر آسًف, كأشجاره تيٍنًبتي أفانيفى األحاسًف, كأزىاره مابيف مفتكًح -ّ ))ركضة ذاتى محاسفو
سًف, كأطياره ترنمٍت بمغاتو يع ((العيًف ككى حذؼ حرؼ الجر مع مجركره)فييا( ( ّٗٓ)جبي منيا كيؿُّ فصيحو كلًسفو

ثبلث مرات في النٌص قبؿ كٌؿ مف )أشجار، كأزىار، كأطيار(؛ لداللة ما قبمو عميو، كأيضان لمحفاظ عمى الجانب 
 الصكتي المتمثؿ بالسجع ،كأكثر الحذؼ الذم كرد في المقامات مف ىذا القبيؿ كاف لمسبب نفسو.

  : ثبألداح : انزثظ بًراثع

                                                           

 .ُّٕالمقامات :ّْٓ))
 .ِٕ:نفسوّٓٓ) )
 .ُٗ:نفسو ّٔٓ))
 .ُُّ:نفسو ّٕٓ))
 .ُُٕ:المقامات ّٖٓ))
 .ُّٖ:نفسو ّٗٓ))



     
 

كالببلغيف؛ألثرًه في تماسؾ النٌص كصحتو؛ إذ , مف كسائؿ االتساؽ النحكٌم، كقد حظي باىتماـ المغكٌييف  
،كما يناسبيو في الدرس المغكٌم العربٌي القديـ، (َّٔ)النجد كتابان لغكيان، أك ببلغيان يخمك مف مبحث الفصؿ كالكصؿ

كصؿ في الدرس الببلغٌي، إاٌل أٌف باحثي المسانيات أدخمكىا تحت مسٌمى كىك: العطؼ في الدرس النحكٌم،أك ال
الربط، أدكات نحكٌية فضبلن عف العطؼ، منيا :المبتدأ كالخبر، كالفعؿ كفاعمو، التكابع الثبلثة األيخرى 

 .(ُّٔ)كمتبكعاتيا،كالقكؿ كمقكلو، كالشرط كأجزاؤه،كالقسـ كأجزاؤه كالمستثنى كالمستثنى منو ...إلخ
كالربط باألداة يختمؼ عف الكسائؿ االتساقية األخرل؛كألٌنو ال يتضمف عبلقة إحالية،إذ إٌنيا تيعٌبر عف معافو   

معينة، تفترض كجكد مككنات أيخرل في النٌص، فتستعمؿ بعض الكممات كالعبارات؛ لتكٌكف ربطان خاصان بيف 
لكف ،عمى الرغـ مف ... إلى آخره( كأطمؽ  األجزاء المختمفة لمنٌص، كيطمؽ عمى ىذًه الكممات ركابط مثؿ:)

، كلكي يككف النص كحدة متماسكة يككف بو حاجة إلى عناصر (ِّٔ)عمييا أيضان مصطمح آخر ىك)االنتقاؿ(
، إال أٌف أكثر أدكات الربط كركدان في النصكص ىي (ّّٔ)رابطة متنكعة تصؿ بيف أجزاء النٌص كبناء ليحمتو

يرة في الدراسات القديمة،كنرل سيبكيو أفَّ العطؼ كظيفتًو إشراؾ الجمؿ حركؼ العطؼ،إذ ناؿ العطؼ أىمية كب
،كذكر ابف جنٌي في الخصائص، إذا كاف الكبلـ قد (ّْٔ)بعضيا ببعض، ككصؿ المعطكؼ بالمعطكؼ عميو

نما تيجنى مف الجيمؿ كمدارج القكؿ؛ فمذلؾ كانت حاؿ  كضع لمفائدة فإٌف))الفائدة ال تجنى مف الكممة الكاحدة، كا 
))اعمـ أٌف :، كيقكؿ الجرجاني في باب الكصؿ كالفصؿ(ّٓٔ)الكصؿ عندىـ أشرؼ كأقكـ كأعدؿ مف حاؿ الكقؼ((

العمـ بما ينبغي أف ييٍصنع في الجمؿ مف عطؼ بعضيا عمى بعض،أك ترؾ العطؼ فييا كالمجيء بيا منثكرة، 
ال قكـه تيستأنؼ كاحدة منيا بعد أخرل مف أسرار الببلغة، كمىٌما اليتأتَّى لتما مَّص،كا  ـ الصكاب فيو األعراب الخي

( ّٕٔ)، كىناؾ نكعاف مف العطؼ :عطؼ مفرد عمى مفرد، كعطؼ جممة عمى جممة (ّٔٔ)طبعكا عمى الببلغة...(

 . 
ىػػػ( فيرل أٌف))الغرض مف عطؼ الجمؿ ربط بعضيا ببعض، كاإليذاف بأٌف المتكمـ لـ ّْٔأما ابف يعيش)ت   

 .(ّٖٔ)إلكلى، كاألخذ في جممة ليست مف األكلى في شيء((يرد قطع الجممة الثانية مف ا

                                                           

 . ٖينظر: االتساؽ في العربية )رسالة ماجستير(: َّٔ))
 .  ّٓ-ِٗ،كالمعايير النصية في القرآف الكريـ:ِٕٓ/ُكالتطبيؽ:نظريةبيف ال عمـ المغة النصي ينظر: ُّٔ))
 . َُُينظر: عمـ لغة النٌص النظرٌية كالتطبيؽ: ِّٔ))
 . ِّينظر: لسانيات النٌص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب: ّّٔ))
 . ّْٖ-ّْٕ/ُينظر: الكتاب:  ّْٔ))
 .ُّّ/ِالخصائص :ّٓٔ))
 .ِِِدالئؿ اإلعجاز : ّٔٔ))
 .ِِِفسو:ينظر:  ن ّٕٔ))
 .ِٖٕ/ِشرح المفصؿ : ّٖٔ))



     
 

كييعٌد الربط بالعطؼ قرينة عمى انعداـ اإلرتباط كانعداـ االنفصاؿ بيف المتعاطفيف،فداللتو عمى أف انعداـ    
ٌؿ االرتباط مف أدائو معنى المغايرة، كداللتو عمى انعداـ االنفصاؿ ناشئة مف العبلقة السياقية التي يينًشئييا كي 

ٌنما (ّٗٔ)حرؼ، حسب معناه الكظيفي كقرائف السياؽ ، كبنية العطؼ ال تنحصر عمى مستكل الجزء مف الكبلـ،كا 
تتسـ باالتساع فيي تتكزع في مختمؼ المستكيات،فقد تككف عمى مستكل األلفاظ، كعمى مستكل الجمؿ، أكعمى 

، كالربط يشير إلى العبلقات (َّٕ)مستكل مجمكعة مف الجمؿ، أك عمى مستكل الفقرات،كعمى مستكل النصكص
التي بيف المساحات، أك بيف األشياء في ىذه المساحات،كيشير أيضان إلى مكاف العناصر كالصكر كتعمؽ بعضيا 

، كمف أىـ األدكات التي يقاس بيا امتثاؿ النص لمقكمات النصية إجتماع جمؿ (ُّٕ)ببعض في عالـ النص
، كالتي تمثؿ جكىر انشغاالت عمـ  النص كخمؽ العبلقات بينيا، إذ أٌف)) أكثر مايمثؿ الخصائص النكعية لمنصِّ

النٌص، ىي بعض الظكاىر المغكية الصرفة التي يحتكم عمييا النٌص، كالمتمثمة في كسائؿ الٌربط،بعدِّىا المجس 
َـّ العامؿ األساسي الضامف لمنٌص تماسكو كانسجامو(( ،كقد (ِّٕ)الحقيقي لمعبلقات ما بيف النٌص كأجزائو، كمف ث

 ذكر النحكيكف شركطان كحدكدان عدة لمعطؼ اليمكف  تجاكزىا،منيا :
ف كجد ذلؾ في كبلـ فقد أخرج أحدىما مف حركؼ النَّسىًؽ، ففي -ُ التدخؿ حركؼ العطؼ عمى بعضيا، كا 

 .(373)قكليـ: لـ يقـ عمرك كال زيد، الكاك نسؽ، ك)ال( تككيد لمنفي
 .  (374)ؼ بو، إال ما جاء شاذان منواليجكز حذؼ حرؼ العطؼ مع بقاء المعطك -ِ
، كمف شركط (375)ال يمكف عطؼ الشيء عمى نفسو، كما أنو اليجكز العطؼ بيف أمريف اليجمعيا جامع-ّ

،كال يمكف حذؼ حرؼ العطؼ؛إلٌنو (376)العطؼ أىٍف تككف بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو عبلقة داللية مشتركة
ات أك الجمؿ التي ال ترتبط بغير ىذه الحركؼ، كفي ىذا حرصه عمى راجع إلى الرغبة في إيجاد الرابط بيف الكمم

 .(377)التماسؾ النصي  بيف العناصر المككنو لمنص
كقد أفاض النحكيكف في الحديث عف معاني حركؼ العطؼ،كمف ىذه المعاني:اإلشتراؾ،كالتسكية،                       

، كىناؾ مستكياف ألدكات (ّٖٕ)اإلباحة،كاالستدراؾ، كاإلضرابكالترتيب،كالتعقيب،كالتراخي،كالتخير أكالتقسيـ أك 
 : (ّٕٗ)العطؼ التي تربط بيف الجمؿ في النص بحسب المعنى الذم يؤدٌيو كيٌؿ مف تمؾ األدكات

                                                           

 .َُِ-ََِ: ينظر: نظاـ االرتباط  كالربط في تركيب الجممة العربية ّٗٔ))
 .  ُِّ، كنحك النٌص إطار نظرم ك دراسات تطبيقية: ّّْ/ُينظر: أصكؿ تحميؿ الخطاب:  َّٕ))
 .ّْٔينظر: النص كالخطاب كاإلجراء:  ُّٕ))
 .ٖٓمدخؿ إلى عمـ النٌص كمجاالت تطبيقية : ِّٕ))
  . ٗٓ/ِينظر: األصكؿ في النحك:ّّٕ) )
  . َِٗ/ُينظر: الخصائص:ّْٕ))
  .  ُِّ،كنحك النٌص إطار نظرم كدراسات تطبيقية:ّّْ/ُأصكؿ تحميؿ الخطاب: ينظر:ّٕٓ))
  . ِِٓ/ُينظر: عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ: ّٕٔ))
  . ِْٗ/ُ: عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ ينظر:ّٕٕ))
 . َُٓ-ُْٖ/ُ، كالمقتضب: ٗٓ-ٓٓ/ِ: األصكؿ في النحك:ينظر ّٖٕ))



     
 

ربط خطي يقكـ عمى الجمع بيف جممة سابقة كأخرل تمحقيا، فيفيد مجرد الترتيب في الذكر، مثؿ الكاك في -ُ
 العربية .

ـ عمى الجمع كذلؾ، كلكٌنو يدخؿ معنى آخر يتعيف بو نكع العبلقة بيف الجممة كادآخرل، مثؿ ربط خطي يقك -ِ
 )الفاء(،ك)ثـ(،ك)أك( كغيرىا في العربية، حيث تربط كتعبر عف عبلقة منطقية بيف العنصريف المرابطيف.

فة الشكمية، كالداللية كمٌما تقدـ عرضوي يتضح أفَّ نظرة القدمى كالمحدثيف لمعطؼ تتطابؽ مف حيث الكظي    
كأثرىا في اتساؽ النٌص كانسجامو ، كقد قسـ "ىاليدام كرقية حسف" أنكاع الربط باألداة إلى اقساـ،كجعؿ 

الٌربط اإلضافي, الٌربط :)(َّٖ)الدارسكف في مجاؿ عمـ النص ىذا التقسيـ مرجعان ليـ، كىذه األقساـ ىي
 (.االستدراكي, الٌربط الزمنٌي, الربط السببيٌ 

 

 انزّثظ اإلضبيف:-1
،كيطمؽ عميو أيضٌا)الٌربط الجمعي( كذلؾ لمنع (ُّٖ)يسيـ الربط اإلضافي في إضافة معنى البلحؽ إلى السابؽ  

،كيتـ ىذا النكع باألدكات منيا:) الكاك، كالفاء،كأـ، كأك، (ِّٖ)لبس بينو كبيف مصطمح اإلضافة في العربية
خر، كالتماثؿ الداللٌي المتحقؽ بالربط بيف الجمؿ التي ليا ، كينضكم في ضمف ىذا النكع عبلقات أي (ّّٖ)كثـ(

الحالة نفسيا، كيشار إليو باإلضافة إلى ذلؾ،ككذلؾ، كعمى نحك مشابو،كمثؿ ىذا،كفضبلنعف ذلؾ .... إلى 
؛ألفَّ نصكص المقامات تعتمد في بنائيا عمى إضافة حدث إلى آخر، كيختمؼ مف مقامة إلى أخرل، (ّْٖ)آخره

ربط باإلضافة ذا أىمية بالغة في اتساؽ نصكص المقامات كتبلحميما، عمى ما سنمحظو في لذا يعد  ال
المقامات،إذ نمحظ أٌف لحرؼ)الكاك(نسبة كركد كبيرة مف بيف أدكات الربط اإلضافي)الفاء، كأك، كثيـٌ(،إذ التكاد 

ٌف ز  يادة أدكات الربط في النٌص تيؤدم تخمك مقامة منيا،ألٌنيا تيفيد ترتيب الجمؿ، كىي أيـ  ) حركؼ العطؼ( ،كا 
،كتختمؼ نسبة حضكر الحرؼ الكاحد بحسب (ّٖٓ)إلى قكة االتساؽ بيف كممات النٌص الكاحد كعباراتو كجممو

                                                                                                                                                                                                 

 .ّٕينظر: نسيج النٌص: ّٕٗ))
ج الببلغة في ضكء لسانيات االتساؽ في نيينظر:  ،كِْ-ِّلسانيات النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب: ينظر:َّٖ))

  . ُِٓ)رسالة ماجستير(: النص 
 .ِّلنبكية أنمكذجان(:عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ)الخطابة ا ينظر: ُّٖ))
 . َّٔالنٌص كالخطاب كاإلجراء: ينظر: ِّٖ))
 ُِٔعمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ: بنظر: ّّٖ))
   .ْٗ:كنظرية عمـ النص رؤية منيجية في بناء النص،ِّالنص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب:لسانيات  :ينظر ّْٖ))
 . ِٖٓ/ُينظر: عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ: ّٖٓ))



     
 

ف تنكع َِٗكركده في نص المقامة،إذ كرد حرؼ الكاك في جميع المقامات تقريبان) ( تسعمائة كعشريف مرة، كا 
 .(ّٖٔ)الخصائص الداللٌية التي تيميز أداة مف غيرىا أدكات العطؼ في داخؿ النٌص، ييشير إلى

ربطت ىذه االدكات بيف كممتيف،أك جممتيف، أك عبارتيف متضادتيف،أك متفقتيف في المعنى، فقد ربطت الكاك     
ـي الخمفاءً بيف كممتيف، في قكلو  :))أنا الكردي مىًمؾي الرياحيف, كالكاردي ميٍنًعشٌا ل ركاًح كمتاعان إلى حيف,كندي

   الخمفاء, ،كبيف)منعشان,متاعان(،فقد ربط الكاك بيف عدد مف الكممات في النص منيا) (ّٕٖ)كالسالطيف(
،إذ إٌف الكاك (ّٖٖ)(لقد تجاكزتى الحٌد ياكردي, كزعمتى أٌنؾ جميه في فىٍردو كربطت بيف جممتيف في قكلو:)السالطيف(

 (.تجاكزت ,كزعمتى ربط بيف جممة )
))كيٌؿ جممتيف متقابمتيف في النٌص :ات كالى ىذا األزىر الٌزٌناد أشار حيف قاؿكربطت بيف عبارات متضاد   

))سأؿى سائؿه مف أىًؿ الكسائًؿ مف يقصدي في ، كجاء ذلؾ في قكلو(ّٖٗ)ثانييما تخالؼ األكلى ترتبطاف بأداة ربط((
مٍمعىًة,كما أجدل منيا نفعىو,كأجدرى المسائًؿ, كيرصدي لديكاًف الرسائًؿ عف الخضركاًت السبعًة المنفردًة بالمكاًء كالُّ 

كجمعت الكاك بيف كممات متفقة في ,(َّٗ)كقعىو, كأسرعى كضعىو,كأكضيى سرعىو,كأنصيى في فًف الطًب شرعىو((
, كمدافعًة الييمكـً كالغمكـً الداللة، كما في قكلو ))كلي في التفريًح, كتقكيًة القمًب الجريًح, كمقاكمًة السُّمكـً
ـه((ماىك مشيكره معمك 

(ُّٗ).  
                         كأيضان ربطت الكاك سمسمة مف الكممات في جممة كاحدة كما كرد في قكلو:                                                               
  . (ِّٗ)))كلككنٌي أنا كالزمردي مف جنسو كاحد اتحدنا في المنافًي كالخكاًص كالمكارًد((-ُ 
, كأذكياءو  ))ككىـ-ِ , كفقراءو كأغنياءو , ككت ابو كرؤساءو ككزراءو,كقراءو كأكلياءو سكفى بيا مف خمفاءو كممكؾو كأمراءو

, كذكم ىناتو كأتقياءو(  .(ّّٗ)(كأغبياءو
( ثبلثة عشرة مرة حقؽ الربط بيف ىذه ُّكفي النٌص الثاني مف المقامة حقَّؽى حرؼ العطؼ )الكاك( الذم بمغ)  

فَّ البنية الداللية ليذه الكممات بياف أحكاؿ سكاف مصر، كمكانتيـ االجتماعية في مصر، كىذه الكممات، ،إذ إ
الداللة الجامعة ىي ما سكَّغى لحرؼ العطؼ)الكاك(عطؼ ىذه الكممات عمى بعضيا، كاشراكيا في حكـ كاحد، 

                                                           

 .َُُلسانٌيات النٌص النظرية كالتطبيؽ : ينظر: ّٖٔ))
 .ُٓ: المقامات ّٕٖ))
  .ُِ:نفسو ّٖٖ))
   .ِٖنسيج النٌص:ّٖٗ))
 .َُٔ:المقاماتَّٗ))
 .ُّْ: نفسو ُّٗ))
 .ُْٔنفسو : ِّٗ))
 .ُٖٗ:نفسوّّٗ) )



     
 

ٌف محاكلة قراءة ىذا النص مف المقامة مف دكف أداة الربط )الكاك(، يؤدم إلى  تفكؾ كاضح في أجزائو،   كا 
 كليذا إفَّ حرؼ العطؼ )الكاك( أسيـ في اتساؽ النٌص كتبلحـ أجزائو.

 ككردالربط اإلضافي بإداة)أك(في المقامات)سبعكعشريف(مرة،كمنياقكلو:    
                                                                                          ،                 (ّْٗ)))كترل الناسى سيكارىل كما ىـ بسيكارىل! كأٌنما قامىٍت عًمييـ القيامةي,أك سقطىٍت عًمييـ الغمامةي((-ُ 

في ىذا المثاؿ يبيف حاؿ الناس في زمف الغبلء الذم ضرب مصر في سنة)سبع كتسعيف كثمانمائة(لميجرة، 
ـى يشبو حالة الناس يكـ القيامة ، ككذلؾ حاليـ يصفييـ بإنيـ سكارل، كىذا اقتباس جيد مف القرآف الكريـ، ك  مف ٌث

 إذ نزلت بيـ مصيبة.         
))كأن يا بدره كالنيؿي حكلىيا ىالةه,أك شمسه في كسًط سماءو ليس عمييا سحابةه أك غاللةه, أك كجوي دارو عميو -ِ 

، في ىذا النص يشبو (ّٓٗ)احاف((طميساف, أك سريري مىًمؾ نصبى في ميداف, أك قمبي جيشو لوي مصر كالجزيرةي جن
ركضة مصر بػ) بدر،الشمس، كجو دار، سريرممؾ، قمب جيش(، إذ إفَّ أداة الربط )أك( جاءت ىنا لمتخيير بيف 
مختمؼ التشبييات التي شبو فييا ركضة مصر، كأدت إلى اتساؽ النٌص كتماسكو،كلك أردنا قراءة النص مف دكف 

 ـ اتساقًو. األداة ألدل ذلؾ إلى تفكؾ النٌص كعد
( ثبلثيف مرة، كقد أقترنت بالفعؿ، كبالحرؼ َّكحضكر أداة الربط )الفاء( في نصكص المقامات بمغ)   

كباألسماء، ككانت الفاء المرتبطة بالحرؼ بأنكاعيا أكثر حضكران)فكـ، فبل، فإف، فإذا...( كسنكضح أىمية ىذه 
 األداة أك الكسيمة في تحقيؽ االتساؽ النصي كما يأتي:

أفادت تعاقب  ،يمحظ أٌف أداة الربط )الفاء((ّٔٗ)كيابسٌي يستعمؿي لمصفراًء فيسىيؿي غايةى اإلسياًؿ(( ))-ُ
 سرعة تنفيذىا.األحداث مع 

أٌف فييا شفاءو مف سبعيف داءن أدناىا الصداعي, كأٌنوي)صمى اهلل عميو كسمـ(:دعا ليا بالبركًة, كحيث ))-ِ
 ,(ّٕٗ)ةن في رجًمو فبرئٍت ...((شاءٍت نبتت, كذلؾ حيف داكل بيا قيرح

 كمف ربط)الفاء( بالحرؼ في قكلو:  
: إٌنؾ النافيي في العالًج, فكـ لؾ في منياًج الطب مف ىاجو (())-ُ ٍف قيمتى  .  (ّٖٗ)كا 

                                                           

 .ُٓٔ: نفسو ّْٗ))
 .ُٕٖ: نفسو ّٓٗ))
  .ِّ: المقاماتّٔٗ))
 .ُُٔ:نفسوّٕٗ) )
  .ِِ:نفسو ّٖٗ))



     
 

كيقكٌم الدماًغ كينفيي مف عممًو الباردًة, كيبطؿي عمؿى السمكـً كنيشى األفاعٌي, فيا ليا مف ))-ِ
((كلوككذلؾ في ق,(ّٗٗ)فائدةو(( , كال تبعدغكرىؾى ))فال تتعىٌد طكرىؾى

،فجاء الربط في ىذه النصكص بػػػػ)الفاء( (ََْ)
الرابطة بالحركؼ كىي)الكاؼ، كالياء، كالبلـ( عمى التكالي التي تفيد الترتيب كالتعقيب دكف إمياؿ أك تراخ في 

الربط بيا لمداللة عمى  رسـ صكرة مف يطاكعيا، إذ أظيرت في كؿ نص داللة، إذ أنيا في النص األكؿ جاء
تأكيد الصفات السمبية لمكرد عندما تصدل لو النرجس، كفي النص الثاني جاءت الفاء لبياف كالتعجب كلتعظيـ 
شأف المسؾ كفائدتو عمى سائر أنكاع الطيب، كىذا ما يظير سيطرتو المطمقة عمى أنكاع الطيب ، كفي الثالث 

مف بيف أنكاع الطيب التي يجب أف ال يتعدىا، إذ يقصد بػػ)ال تبعد  الربط بيا جاء لمداللة عمى مكاف)الزباد(
غكرؾ( ال تدخؿ في غير مدخؿ، كغيٍرٌت في غير مقاـ، لذلؾ جاء الربط بػ)الفاء( كاستعماليا متسقان مع دالالت 

 النصكص الكمية.
 
  

   انزَّثظ انزيين: -2
، (َُْ)(Thenابعة زمنيان، كيمثميا في اإلنكميزية لفظ)كيتجسد ىذا الربط في العبلقة بيف جممتيف أك جمؿ متت   

كأكثر أدكات العطؼ في العربية التي تيعبر عف ىذه العبلقة:)ثيَـّ، كالفاء(كفضبلن عف ىذا فيناؾ تعبيرات آخر 
، كقبؿ ىذا، كسابقان، كمبكران، حاالن ، ككمما...(  .(َِْ)مثؿ:)كبعد ذلؾ، كعمى نحًك تاؿو

 قامات كسنذكر بعضيا في قكلو:ككاف كركده قميبلن في الم
في أكًؿ الزماًف لييذؿ  بيا األسدي, ثـ جعمىيا سجنان في األرًض لتيصمحى مف بدًف  المؤمًف ما  )) أنزؿى الحمىى -ُ

،ربط بػ)ثـ( بيف أنزؿ الحمى  كجعميا )أم جعؿ الحمى(، كتفيدالترتيب المنفصؿ أك المتراخي؛ لذلؾ (َّْ)فسدى((
زمنية بيف )انزاؿ الحمى( كجممة )جعميا سجننا...( فقد افادت)ثـ( الترتيبغير المتصؿ بيف  دلت)ثـ( بإٌف ىناؾ مدة

 االنزاؿ كالجعؿ في النٌص.     
َّ فإف  األنبياءى قبؿى -ِ   ٍد في الدنيا أىؿي فترةو في الزماًف محررو ـي ذلؾ يمنيي ما تقررى لـ يكجى ))كلك كافى تىٌقدُّ

ـى((عيسى مبعكثكفى في أقطاًر العا , كما مف فترةو متقدمةو إاٌل كقبمىيىا نبيٌّ إلى آد لـً
ربط  بػ)قبؿ( ليبيف أٌف , (404)

      ىناؾ أنبياء قبؿ عيسى )عميو السبلـ( كبفترات سابقة لمبعثة النبكية إاٌل كفييا نبي .                          
                                                           

 .ّٔ: نفسو ّٗٗ))
 .ِٕسو:نف ََْ))
  . ِْ-ِّينظر: لسانيات النٌص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب:َُْ))
، كالتساؽ في نيج الببلغة في ضكء لسانيات ٔٗ-ْٗينظر: نظرية عمـ النٌص رؤية منيجية في بناء النٌص النثرم:َِْ))

  .  ُِٓالنٌص)رسالة ماجستير(:
 .ُّٓالمقامات:  َّْ))
 .ِٕٔ: نفسو َْْ))



     
 

 انزَّثظ االستذراكٌ:-ّ

كيتـ بمجمكعة مف األدكات التي تجعؿ مف العبارات البلحقة عمى كىك الربط الذم يسمى العكسٌي أيضان،   
، أمَّا، خبلؼ :العكس مما كاف يتكقعو المتمقي، كأدكاتو العاطفة ىي:)لكف، كبؿ(،كمف عباراتو ، غيرى أفَّ )) بيٌد أفَّ

 ، كمف تطبيقات الربط عمى نصكص المقامات قكلو:(َْٓ)ذلؾ، عمى العكس، في المقابؿ(
, كالسيد األبىر  ، كيـ مستحقان عندم لمميمؾ))ليس أحده من-ُ مًؾ, كلكف  الممؾى األكبرى كال صالحان  لالنخراًط في السٍّ

 كصاحبى المنبًر, ذك النشًر األعطًر, كالقدري األخطًر, كالسيدي األٌيًد, الصالحي الجٌيدي, مف شاعى فضًمًو 
, ككافى أحبُّ الرياحيفى إلى سيًد البشًر, كاشتمؿى  ربطت )لكف( بيف أجزاء الٌنٌص الكاحد، , (َْٔ)عمى ما في الرياحيًف...(( كانتشرى

ـى يستدرؾ الكبلـ بػ)لكف( ليب يف ك)ليس( تفيد في المقاـ النفي بدليؿ قكلو)كلكف الممؾ األكبر(، أم إنَّيـ ال يستحقكا عنده الممؾ،كمف ٌث
ٌص الذم  أضاؼ عمقان معنكيان، ك تماـ الصكرة الذىنية عند ليـ أف ىناؾ صنفان غيرىـ يستحؽ الممؾ، لذلؾ أٌدل اختيار)لكف( لمنٌ 

 المتمقي. 

بىٍتوي الشعراءي بالتٍنًزيًو, كلـ كفي حديثو عف )المسؾ( في احدل مقاماتو قكلو:))  -ِ ميكٍّ مكان ًو حى كلعظـً شأن ًو, كعي
, َّ بؿ جعميكهي أصالن لمتشبيًو, فشبيكا بو لكفى المحبكًب كالخاؿى و شيبٍّو بًو في  يشبيكه بشيءو ككؿ  ما استيطيبى ريحي

    . (َْٕ)الحاًؿ ((
فنرل أف )بؿ(قد عممت عمى االستمرارية الذىنية عند المتمقي المعمكمات، إذ إٌنيا زيدت عمى المعمكمات    

 المذككرة في النٌص بأٌف )المسؾ( ىك أصؿ لمتشبيو ،أم تشبو بو األشياء ال يشبو بيا.

 :جيب انس ثظ انزّ-ْ   

يسيـ ىذا الرابط في إيضاح العبلقات المنطقية بيف  جممتيف أك عدد مف الجمؿ، كيطمؽ عميو )أدكات التفريع     
، كتربط بيف عنصريف يعتمد بعضيـ بعضان، أم كجكد األكؿ عمى الثاني، كالسبب كالنتيجة مف (َْٖ)أك اإلتباع(

 .(َْٗ)أدكاتو: ) البلـ، كألٌف، كالفاء، كلذلؾ، كحتى، ...(
 ما كرد في المقامات عف ىذا الربط قكلو:ك  

                                                           

، ِّ،لسانيات الٌنٌص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب:ٓٗة منيجية في بناء النٌص النثرم:ينظر: نظرية عمـ النٌص رؤيَْٓ))
 . ُُِكعمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ: 

 . ْٔ: ماتالمقا َْٔ))
 .ْٔالمقامات:  َْٕ))
 . ٓٗينظر: نظرية عمـ النص رؤية منيجية في بناء النص النثرم : َْٖ))
 . ٓٗنفسو: ينظر:  َْٗ))



     
 

, كقضى الشأفُّ لوي بالكصًؿَّ فكربٍّ الميًؿ كما كسؽى, كالقمًر إذا تسؽى لئف عطؼى )) -ُ فإف عادى ضميري فصؿو
, كليفتحف  بابيٍّ  , كليذىبف  كيؿ ذم حاصؿو كمحصكؿو عامان بعد عاـو عمى نسؽَّ ليقطعف  عائدى كيؿٍّ مكصكؿو

ندبًة, كليرفعف  بابيٍّ التميًيز كالنسبًة, كليصيرف  األخبارى بال مسندو إليًو, كالمسندى إليًو بال االستغاثًة كال
))  .(َُْ)أخبارو

( لمداللة عمى بياف     ، كليصيرفَّ ، كليرفعفَّ ، كليفتحفَّ ، ليذىبفَّ جاءت البلـ في ىذا النص في األفعاؿ) ليقطعفَّ
الطاعكنية( فنجد البلـ أتت لكي تبيف نتيجة السبب الذم جاءت بيا  السبب كالنتيجة التي جاءت بيا )المقامة

األفعاؿ في االستعماؿ، ففي قكلو)ليذىبفَّ كؿ ذم حاصؿ كمحصكؿ( أم حاصؿ الكبلـ :التفصيؿ بعد اإلجماؿ، 
في  ،)كليفتحفَّ بابي االستغاثة كالندبة()االستغاثة( ىك طمب االنخراط (ُُْ)كمحصكؿ الكبلـ: إجماؿ بعد التفصيؿ

، كداللة البلـ جاءت ىنا لتأكيد السبب الذم بسببو فقد (ُِْ)سمؾ البعض كالنحاة عما ابتمى بو البعض ادآخر
 الشيء أك أصبح في حكـ المفقكد، فجاء استعماؿ )البلـ( متسقان مع داللة النص الكمية.   

كاإلدماًف عميًوَّ فإٌنوي ردمًء )) يكتحؿي بو لمزرقًة المكتسبًة مف األمراًض, كليحذرى مف اإلكثاًر منوي, -ِ
 لبياف سبب التحذير مف )الزعفراف(؛ ألنو  صفات كأعراض سمبية. كالبلـ ىنا جاءت, (ُّْ)األعراًض((

ـي لو ذلؾ في المسًؾَّ ألٌنوي مقدـه بقكًؿ الصادًؽ الحبيًب((-ّ ٌم ٍف كافى ال ييسى ))العنبري سيدي الطيًب, كا 
(ُْْ) . 

ـي عمى الرجع-ْ ًة, كأضمرى األخذي بالشفعًة, كنكل القرآف, كألقى بالجراًف, ليخميف  مصرى مف )) فإف عزـى العا
 .(ُْٓ)أناًسيىا, كليأخذف  الظباء مف كناًسيىا, كليكحشي المجالسى مف جالًسيىا((

، كليكحش( لبياف النتيجة التي يسببيا )الطاعكف( إذا    ، كليأخذفَّ كجاءت في ىذا النص البلـ في األفعاؿ)ليخميفَّ
 مع داللة النص الكلية. كل الرجعة إلى مصر،ن

ً
 فجاء استعمالها متسقا

 كفي الجدكؿ بياف إلحصاء أدكات الربط في المقامات: 

                                                           

  .َِٕ:قاماتالم َُْ))
  .2/61ٌنظر: الكلٌات:  ((ُُْ

 .1/173ٌنظر: نفسه:  ((ُِْ

 .ِٕ: المقامات ُّْ))
 .ٔٔ:نفسو   ُْْ))
 .َِْ:المقامات ُْٓ))
 
  

 العدد اإلجمالً أدواة الربط



     
 

                                                                    
 
 
 
 
 
نمحظ مف الجدكؿ أف نسبة تكاتر حركؼ الربط :)أك، كلكف، كثـ، كبؿ(كاف بنسبة قميمة مقارنة بالكاك كالفاء،   

كيتضح أف الربط باألدكات ىك إحدل الكسائؿ الميمة التي تسيـ في اتساؽ النٌص، كىي دعامة رئيسة في 
عنىن جديدان، أك تسيـ في تماـ معناه، كمف ثيَـّ تماسكو، كتربط الجمؿ كالفقرات داخؿ النٌص، التي تضفي عميو م

نجد أف الربط في النٌص، كفضبلن عف الربط الشكمي عمى المستكل السطحي لمنٌص، صار فيو بعده دالليه قريبه 
 لفيـ النص. 

 نخمص مف ذلؾ كمو إلى أٌف الربط باألداة كاف تقنية مف تقنيات تكسيع الجممة األكلى سكاء كاف ذلؾ التكسيع  
باعتماد أحد أركاف الجممة األكلى كالعطؼ عميو، أك بالمباعدة بيف طرفيف مترابطيف مف فعػػػؿ الشرط كجكابو، 

كذلؾ استعمؿ العطؼ لتبئير بعض عناصر النص كجعميا محكران أساسيان مؤثران في سياؽ النص، أك لتبئير الفكرة 
  العامة أك المكضكع األساس لمنص، أك لمجمع أك مطمؽ الجمع.
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 الفصل الثانً
    ًّ   االنسجام النص

 وتضمن:
 توطئة-

 مبادئ االنسجام ومظاهره: المبحث األول

 
ٌّةواألبنٌة العلٌاالمبحث الثانً:  العالقات الدالل

 
 

 
 
 

 الفصل الثاني
 )االنسجام النصي(     

 توطئة     



     
 

، كالبحث فيو (ُْٔ)ل تتابع الكممات كالجمؿ((إذا كاف االتساؽ ذا ))طبيعة خطية أفقية تظير عمى مستك    
يتطمب مف الدارس صرؼ اتمامو نحك المستكل العمكدم لمنص؛ كذلؾ عمى اعتبار أف الكصؼ فيو لف يأخػػذ في 

ٌنػػػما يتػػػأسس عػػػمى الػػنص بكصفو كبلن منسجمان   .(ُْٕ)الحسباف الػػركابػػػط المتتالػػػية لمجػػػػمؿ، كا 
( أحد المصطمحات التي تباينت فييا آراء الدارسيف، لكجكد مقابؿ عربي لو، إذ إٌف Coherenceييعٌد مصطمح)  

( في األلمانية Kohacreg(في اإلنجميزية أك)Coherenceلكؿِّ دارس مصطمح معيف مقابؿ المصطمح األجنبي)
، ك" محمد مفتاح أك ما يماثبلىما في لغات أجنبية أخرل، فمثبلن "محمد خطابي" نجده اختار مصطمح "االنسجاـ

، في حيف استعمؿ (ُْٖ)"التشكؿ، كما ترجـ إلى الترابط المفيكمٌي،أك التماسؾ المعنكٌم،أك االتساؽ،أك التقارف
الباحثاف" سعد مصمكح" ك"محمد العبد" مصطمح الحبؾ بدالن مف المصطمحات السابقة أك ما شابييما كالتناسب، 

، كقد استعممنا مصطمح (ُْٗ)ثرت الحبؾ عمى غيره ممادار مداره((كالتقارف... الخ،إذ يقكؿ محمد العبد:))فقد أ
 االنسجاـ ؛ ألٌنو الشائع في الكسط المسانٌي، كقد استعممو كثير مف عمماء لغة النٌص. 

كىك الخاصية الداللية لمخطاب التي تقكـ عمى تأكيؿ كؿ جممة مفردة متعمقة بتأكيؿ جممة أخرل، لذلؾ اليمكف    
؛ ألٌف الخطاب يحمؿ دالالت مختمفة يسكدىا الغمكض، كالمتمقي ىك الذم (َِْ)لمغكية كحدىاحسابو بالكسائؿ ا

يزيح عنيا ذلؾ الغمكض بربط معاني الجمؿ بعضيا ببعضيا ادآخر،كىذا المفيكـ نجده عند "ىاليدام كرقية 
جد داخؿ النص كالتي )) مفيـك داللي ييحيؿ إلى عبلقات المدلكؿ التي تك :حسف" في تعريفيما لبلنسجاـ عمى أٌنو

تعرفو كنص،إف االنسجاـ يظير عندما نؤكؿ عنصران في الخطاب بربطو بعنصر آخر،الكاحد يفترض 
 .(ُِْ)ادآخر((

، لذلؾ يمثؿ (ِِْ)كألنو يختص باالستمرارية الداللية التي تتجمى في منظكمة المفاىيـ كالعبلقات الرابطة بينيا   
يتـ بو ربط األفكار كالمفاىيـ داخؿ النص،أم العبلقات التي تربط ؛ ك (ِّْ)أساسان ميمان مف أسس الدرس النصي

،فيك إذف يتصؿ برصد (ِْْ)معاني الجمؿ في النص،كىذه الركابط تعتمد عمى متحدثيف)السياؽ المحيط بيـ(
كسائؿ االستمرار الداللي في عمـ النص،أك العمؿ عمى إيجاد الترابط المفيكمي كالمعنكم لمنص ،فيك البنية 

                                                           

 .ُِِعمـ لغة النص) مدخؿ متداخؿ االختصاصات(: (ُْٔ)
 .َّّينظر: ببلغة الخطاب كعمـ النص:  (ُْٕ)
، َِ،ك الخطاب القرآني:ُْٖة كالتطبيؽ:، كعمـ لغة النٌص النظريُّينظر: لسانيات النٌص بيف النظرية كالتطبيؽ:ُْٖ))

  .  ِٖمدخؿ إلى عمـ النٌص كمجاالت تطبيقو:
،كعمـ لغة النٌص بيف النظرية ُّ، كينظر: لسانيات النٌص بيف النظرٌية كالتطبيؽ:ََُالنص كالخطاب كاالتصاؿ: ُْٗ))

  .  ِٖ، كمدخؿ إلى عمـ النٌص كمجاالت تطبيقو:ُْٖكالتطبيؽ:
 .ٕٖ، كسميائية النص األدبي:ُّٖياؽ استقصاء البحث في الخطاب الداللٌي كالتداكلٌي: ينظر: النص كالس َِْ))

 . ٖٖ:سيميائية النص األدبي : ينظر (ٔ) 
 .ُْٓ، ك نحك أجركمية  لمنص الشعرم:ُِ/ُينظر: التعمؽ النصي : ِِْ))
 .ِْ/ُينظر: عمـ المغة النصي :  )ٔ)
 .ْٗ/ُ، كعمـ المغة النصي:ْٖينظر: النص الغائب: ِْْ))



     
 

؛ ألٌف النص)يتألؼ مف عدد مف العناصر التي تقيـ فيما بينيا شبكة مف (ِْٓ)ة ألدكات الربط الظاىرالتحتيَّ 
العبلقات الداخمية التي تعمؿ عمى إيجاد نكع مف االنسجاـ كالتماسؾ بيف تمؾ العناصر، كتسيـ الركابط التركيبية 

 .                  (ِْٔ)كالزمنية كاإلحالية في تحقيقيا((
ك االنسجاـ أعـ مف االتساؽ كأعمؽ منو؛ألٌنو ييتـ بالركابط الداللية المتحققة في عالـ النص، كيكجو كيبد   

آىتماـ المتمقي صكب العبلقات الخفية كالمغيبة التي تنظـ النص كتكلده، كىك ذك طبيعة داللية، تظير مف 
قدرة معينة عمى استخراجيا عبلقات كتصكرات تيظيرىا الكممات كالجمؿ أيضان، إاٌل أٌنيا تحتاج إلى 

؛ألٌف االتساؽ ذك طبيعة أفقية تظير عمى مستكل تتابع الكممات كالجمؿ، كييتـ بالركابط الشكمية (ِْٕ)ككصفيا
 . (ِْٖ)المتجسدة في ظاىر النص

كبيذا يتضح أف البحث في االنسجاـ يتتطمب صرؼ االىتماـ نحك المستكل العمكدم لمنص؛ ألف الكصؼ    
، كاليتكقؼ عمى (ِْٗ)الحسباف الركابط المتتالية لمجمؿ، بؿ يتأسس عمى النٌص بعدِّه كبٌل منسجمان فيو ال يأخذ في 

المككنات المغكية، بؿ ييعرىؼ عف طريؽ العبلقات الداخمية المكجكدة في النٌص،إٌف الصمة بيف ىذه العبلقات 
 .      (َّْ)المضمكفتؤدم إلى تككيف النٌص الذم يكٌكف كحدة كيمٌية مترابطة األجزاء ميتآلفة 

 كمف  الكسائؿ النصية التي اسيمت مجتمعة في جعؿ النص منسجمنا مايأتي:  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ُِٖنظرية عمـ النص رؤية منيجية في بناء النص النثرم: ، كْٖنحك النص: ينظر: ِْٓ))
 .ٖٕ:دراسات لغكية تطبيقية في العبلقة بيف البنية كالداللة  ِْٔ))
  .ُِّ-ُِِعمـ لغة النص: ، كٓينظر: لسانيات النٌص )مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب(: ِْٕ))
 .ُِِمـ لغة النص:،كعٓٗ/ُينظر : عمـ المغة النصي : ِْٖ))
 َّّينظر: ببلغة الخطاب كعمـ النص: ِْٗ))
 .  ُّٕينظر: نحك النٌص إطار نظرٌم كدراسات تطبيقية: َّْ))



     
 

 

 

 المبحث األكؿ
 مبادئ االنسجاـ كمظاىره

 تكطئة: 
أفَّ الكشؼ عف مبادئ االنسجاـ يقكدنا إلى أف نجعؿ المتكمـ كالمتمقي ىما أساس االنسجاـ النصٌي؛ إذ))ليس  

، كلتحديد المبادئ كالعمميات (ُّْ)جـ في ذاتو كنص غير منسجـ في ذاتو باستقبلؿ عف المتمقي((ىناؾ نص منس
التي يشغميا المتمقي بيدؼ اكتشاؼ انسجاـ خطاب كعدـ انسجامو؛ انطمؽ محمد خطابي مف افتراضيف:األكؿ: 

نما القارئ ىك الذم يسند إليو ىذه ا لمقكمات، كادآخر:أف كؿَّ أف الخطاب اليممؾ مقكمات انسجامو في ذاتو، كا 
، كمف مبادئ االنسجاـ في مقامات السيكطي ما (ِّْ)نص  قابؿ لمفيـ كالتأكيؿ ىك نص منسجـ، كالعكس صحيح

 يأتي:          

   اننض وانعنواٌ )انتغزٍض(: -1

ذلؾ؛ ألنو مف أكلت الدراسات النصية الحديثة عناية كبيرة لمعنكاف،في إطار التنظير لمنص األدبي كمقاربتو، ك    
المصطمحات التي نتمكف بكساطتيا مف تفكيؾ النص كحؿ طبلسمو،فالعنكاف))يقدـ لنا معكنة كبرل لضبط 
انسجاـ النص،كفيـ ما غمض منو؛إذ ىك المحكر الذم يتكالد كيتنامى كيعيد إنتاج نفسو؛فيك إف صحت المشابية 

العتبة األكلى التي يمج مف خبلليا إلى عكالمو،  ؛ألنو فيما يخص  متمقي النص، يمثؿ(ّّْ)بمزلة الرأس لمجسد((
ما أف  فيك يسيـ في رفع سقؼ تكقعات القارئ لممضمكف الذم يحكيو النص، فإما أف يستجيب ألفؽ انتظاره، كا 
يخيبو، كيحدث ىذا في العنكنات اإليحائية ذات الطبيعة الممغزة، المكثفة، كالمشعبة بالدالالت التي قد تتبلعب 

ارئ مف حيف دآخر، فبل يتبيف لو قصد المؤلؼ الحقيقي إاٌل بالقراءات المتعددة لمنص، كباالستعانة بتكقعات الق
 .(ّْْ)بمعارفو الخمفية كخبراتو السابقة

،كنقطة بداية أم نص تكمف في عنكانو أك الجممة (ّْٓ)كيعرفو "براكف كيكؿ" بأنو)) نقطة بداية قكؿ ما((    
يكلكجيا النص، ففيو تتجمى مجمكعة الدالالت المركزية لمنص األكلى، فالعنكاف عنصر ميـ في سيم

                                                           

 .ُٓلسانيات النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب: ُّْ))
 .ِٓينظر: نفسو: ِّْ))
 .ِٕنجاز، محمد مفتاح:ا  دينامية النص، تنظير ك  ّّْ))
 .ٗٓالخطاب: ينظر: لسانيات النص مدخؿ إلى انسجاـ (ّْْ)
 .ُٖتحميؿ الخطاب: براكف كيكؿ: ّْٓ))



     
 

،الحتكائو عمى كظائؼ رمزية مشفرة         (ّْٕ)،إذ يعدهي "براكف كيكؿ" أقكل كسيمة مف كسائؿ التغريض(ّْٔ)األدبي
     كيحدده" جرايمس"             ،(ّْٗ)،فيك إجراء في ىدؼ النص كغرضو(ّْٖ)بنظاـ عبلمي داؿ عمى عالـ مف اإلحاالت

"(Cramas بمفيكـ أعـ، كىك كؿ قكؿ، ككؿ جممة، ككؿ فقرة،ككؿ حمقة، ككؿ خطب منظـ حكؿ عنصر )
،كىذه المفاىيـ عٌدت العنكاف كالجممة األكلى مف الػػػػنػػػص أىػػػػػػػػػػػـ األدكات المستعممة (َْْ)خاص ييتخذ كنقطة بداية

 .(ُْْ)لمتغريض،لككنو المنطمؽ الميـ جدان في تأسيس كؿ شيء
كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف عمماء التفسير أكلكا اىتمامان كبيران لمجممة األكلى في التحميؿ النصي كعبلقة الجممة   

التالية كميا بيذه الجممة، كىذا ما رٌكز فيو عمماء النص المعاصركف في عممية كشؼ االنسجاـ، إذ نجد أف 
ىػػػػ( ىذا ُُٗ، كالحظ السيكطي )ت(ِْْ)ة لما يمييا مف السكرىػػػػػ(يركز في أىمية الفاتحة بالنسبَٔٔ"الرازم")ت 

 .(ّْْ)أيضا إذ إنو رٌكز عمى أىمية الفاتحة كأىمية القرآف الكريـ كمو بيا
ضؼ إلى ىذه العناصر ىناؾ عناصر أخرل أك طرؽ أخرل يتـ بيا التغريض كتكرير اسـ الشخص، أك    كا 

ك استعماؿ ظرؼ يخدـ خصيصة مف خصائصو،  أك يخدـ استعماؿ ضمير محيؿ إليو،أك تكرار جزء مف اسمو،أ
 .      (ْْْ)دكران مف أدكاره في حقبة زمنية

إف العنكاف كظيفة إدراكية ميمة تييئ المتمقي لبناء ما يخبر بو النٌص، كيمكف أف ييعٌد العنكاف جزءان مف البنية    
تذكر مضمكف النٌص أك استحضار  الكبرل، إذ يساعد عمى تنشيط الذاكرة كتحفيزىا، كيعطي لمقارئ فرصة

 .  (ْْٓ)المعرفة المتصمة بو
ذا نظرنا إلى مقامات السيكطي فإننا نجد في أكؿ الكتاب تصدر العنكاف مقامات السيكطي األدبية الطبية،    كا 

ككاف لكيٌؿ مقامة مف مقاماتو اإلثنتي عشرة عنكاف خاص ييكحي بما تتضمنو كيٌؿ مقامة،فكاف العنكاف مفتاحان 
، كسنأخذ أمثمة مف المقامات نجد عنكانيا دليبلن عمى مكضكع النٌص، (ْْٔ)صكصيا،كاختزاالن ألبنيتيا الدالليةلن
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فنجد مثبلن أٌف)المقامة الذىبية في الحمى( عنكانيا دليؿ عمى أٌف النص سيككف عف الحمى، كفعبٌل تحدث فييا 
في التفسير، كما كرد مف اإلخػبػار عف النبي المختار عف منافعيا البدنية، كمآثرىا السنية، مؤيدان كبلمو بما كرد 
،)كالمقامة البحرية أك النيمية في الرخاء كالغبلء( (ْْٕ)عميو الصبلة كالسبلـ ذاكران أنو ربما صحت األجساـ بالعمؿ

ٌرٌيان  في  عنكانيا دليؿ عمى أف الحديث سيككف عف نقصاف النيؿ بعد المد ، ثـ عكدتو إلى المد بعد  النقصاف ميكى
كصؼ الحالتيف بألفاظ العمكـ كمصطمحات الفنكف،إذ تجد نفسؾ مع طائفة مختمفة مف العمماء تصؼ المد 

، كفضبلن عف ذلؾ فإنو تبيف أكثر  مف كثرة اإلحاالت إليو كالتصريح بمفظ كاسـ النيؿ، (ْْٖ)كالنقصاف كيٌؿ بمسانو
السيكطي، ك)مقامة الركضة في ركضة  فمف يقرأىا يستطيع ببل شؾ أف يضع ليا العنكاف نفسو الذم كضعو

مصر( كاضحةه مف عنكانيا أنو سيتحدث فييا  عف جزيرة الركضة )مصر(التي سكنيا في أكاخر سني عمره 
 .(ْْٗ)ككصؼ جماليا ، كأشار إلى تاريخيا، كذكر ما قالو الشعراء فييا كفي كفاء النيؿ

ذا كاف العنكاف قد شٌكؿ ركيزة  أساسية في ىذه المقام    ات التي ذكرناىا كغيرىا كثير،فيمكف أف يككف العنكاف كا 
ا المحتكل، فيك بيذا يجسد  ركيزة أساسية في تكجيو فيـ القارئ لمضمكف نٌص معيف، كيمكف أف يككف تمخيصن
الكحدة الكمية لمنٌص كعنكاف النص عامة، كىك أكؿ شيء يكاجو الدارسيف في النصكص كتحميميا؛ لذلؾ يككف 

األكلى في كشؼ تماسؾ النٌص؛ ألفَّ النٌص قد يككف تمخيصان لممحتكل، كقد يككف ميكمبلن لما جاء لمعنكاف المكانة 
 . (َْٓ)في العنكاف كمكضحان لو، كقد يككف النٌص شارحان كمفصبلن لئلجماؿ الذم في العنكاف

 
 
 
 

 تزتَت  حمتوى اننض )اخلغبة(:-ِ

حداث المرتبة في النص عمى كفؽ حصكليا في ـ النصي )ترتيب محتكل النص(، فاألنسجااالمف مظاىر    
، كعمماء الغرب تحٌدثكا عف ترتيب النص أك األحداث، إذ عٌدهي "فاف (ُْٓ)الكاقع ليا أثر عمى عممية االنسجاـ
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،إذ إٌف الجمؿ ))إذا كانت تدؿ (ِْٓ)دايؾ"مظيران مف أىـ مظاىر االنسجاـ،كأطمؽ عميو الترتيب العادم لمكقائع
، كىذا (ّْٓ)انتظاـ سبلسؿ مف الجمؿ ينبغي أٍف تدؿ عمى مجمػػػػكع منظـ مف األحداث((عمى األحداث، فإٌف 

،كىناؾ عبلقات تحكـ (ْْٓ)المجمكع المنظـ مف األحداث تحكمو جممة مف المبادئ في مقدمتيا معرفتنا لمعالـ
فيما يأتي)الجزء  ترتيب ىذه الكقائع في النص، كىي عبلقات تخضع لمبادئ معرفية، كاإلدراؾ كاالىتماـ، كتتمثؿ

،كاستعمؿ عمماء التفسير ىذه المبادئ لتفسير العبلقات (ْٓٓ)كالكؿ،كالخصكص كالعمكـ كاإلجماؿ كالتفصيؿ...(
بيف العناصر كالمفاىيـ بدءان بػػ"السيكطي" مف خبلؿ مراعاتو لمعبلقات القائمة بيف النص الكاحد أك حتى بيف عدة  

ذا ذىبنا إلى المقامات نجد(ْٔٓ)نصكص ىا أنمكذجان فنٌيان ، إذ نجد السيكطي قد تدرج في عرض المكضكعات ، كا 
كاألحداث في المقامة الكاحدة جاءت متسمسمة، مما يجعؿ القارئ كالمتمقي يحس بأف النص ذات مسارو 
،كىذا نجده كاضحان في جميع المقامات، كعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر في المقامة)البحرية أكالنيمية في  معيفو

:))...فكقىؼى مدُّ النيًؿ عف كالغبلء(، إذ إنَّوي يتسمسؿ باألحداث عف النقصاف الذم أصاب النيؿ بقكلو الرخاء
االمتداًد,كبدأ فيو النقصي بعد االزدياًد, فانتظرى الناسي أكبتىوي, كترقبكا منو أف يكفي مف الزيادًة نكبتىوي, فاستمر  

وي عمى األرًض مف عمى الكقكًؼ, كانكشؼى لنقصػًػًػػو الٌسكاحؿي ك  ـى أمكاجي , كانكسؼى بدريهي الطالي بما رق الجركؼي
الحركًؼ,كتمٌثؿى أربابي األراضي كالمزارع, كأصحابي المراعي, كالمراتي ك المرابي , ال تفتح تيرعةن لػػجرل الماًء 

, كسكٍت المنػػادم بزيا كىؼى ييكىؼُّ ,كال ييحٌسري بجسرو لسقي األكٌؼ,كما كى دتػو ألفػػان , كنطػػػػػؽى منيا إاٌل كقؼى
ٌب اليأسي عمى أىػػًؿ المقياًس, كصارٍت داري  مفا, كصى ٍكًردىةى الحى مفان,كصارًت الركضةيالنضرةي بعدى تمؾ الخيضرًة مى خي

, كجرت األقداري عمى أىًؿ مصرى باألكداًر...(( النػػيحػػػػػاًس أنحسى دارو
(ْٕٓ ) . 

:))لما كاف في أكؿ سنًة سبيو اء كذلؾ نجده يتدرج باألحداث، حيث قاؿكفي المقامة الٌدرٌية في الطاعكف كالكب   
, كأٌنو بصدًد أف يطرؽى  كتسعيفى كثمانمائةو,كدرًت األخباري عف األخياًر بأف  الطاعكفى قد انتشرى في بالد الٌرـك

, ككافى لمطاعكًف نحك خمسى عشرةى سنةن لـ يطرٍؽ ىذيف ا لمصريًف, كال أناخى البالدى الشاميةى كالمصريةى كيرـك
 , ركابىوي بيذيًف القيطريًف, ثـ جاءى الخبري بيكصكًلًو,إلى البػػػػػػالًد الحمبيًة, بعد شيريًف,فأرجؼى الناسي بدخكلو مصرى
,كلـ يسٍر عمى سنًنًو  ,فنتقؿى في بعًض البالًد الٌشاميًة دكفى بعضو كتحممكا مف خكًؼ ىيجكًمًو عمييػػـ اإلصػػػػػػرى
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ؿ أبذلوي بنقص, ففات عف ديخكًلًو مصر إب انوي, كمضى كقتي طيركًقًو كأكاًنو,ثـ كردى الخبر بأٌنو قفزى إلى الميعتاًد ب
ز ًة,ثـ مشى  قطيا قفزةن, كلـ يدخؿ القدسى كال الر ٍممةى كال غٌزةى, فيز  أىميا ىز ةى,كبرزى ليـ برزةن, كأدخمىيـ تحت الري

 .(ْٖٓ)جتث  أصميا, كأخذىا فئةن بعد فئةو ...((حتى دخؿى الخانكاه, فزلزؿ أىميا, كا
ف دؿ ىذا عمى شيء فإٌنوي يدؿ عمى أف السيكطي قد طبؽ    كعمى ىذا التدرج سارت جميع مقامات السيكطي،كا 

المنيج الذم اتبعو في تفسير آيات الذكر الحكيـ في إظياره لممعنى الرابط ببياف مناسبة ترتيب السكر في مقاماتو 
 كبيذا يتضح األثر الذم يقكـ بو الترتيب في سبيؿ تحقيؽ انسجاـ النص كاتساقو .    التي أنشأىا،

    
 
 
 
 
 

 احلبنخ  انعبدٍخ  ادلفرتضخ نهعوامل)ادلعزفخ اخلهفَخ(:  -ّ

يعد ىذا المبدأ شرطان معرفيان،فيك أداة لمعرفة انسجاـ نص ما، كيقصد بو))أٌف تكقعاتنا حكؿ  البنيات الداللية   
 . (ْٗٓ)تحددىا معرفتنا حكؿ بنية العكالـ عمكمان كالحػػػاالت الػػخػػػػػػاصة لؤلمػػػكر أك مجرل األحداث(( لمخطاب

كذلؾ  يعني أفَّ المتمقي لو معرفة مسبقة باألفكار كاألشياء، مخزكنة في الذىف كىذا حسب تجاربو السابقة؛ألنو   
معالجتيا كتحميميا، كذلؾ البد مف تكفر شرط  مكىكب قادر عمى االحتفاظ بالعناصر الرئيسة لمنصكص حيف

أساس، يتمثؿ في الحس الفني،كالذكؽ الرفيع، كآليات التحميؿ، إذف؛ فالقارئ عندما يكاجو نصان ما يحاكؿ 
استحضار ما يممؾ مف مخزكنو المعمكماتي فيما يخػػص ىػػػذا النػػػػػػػػص، فيأتي بما يحتاج إليو في دراستو،كأف ىذه 
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مسبقة كمجمكعة المعمكمات تػػػػػككف منظمة غػػػػػػػير  عشكائية، إذ إفَّ ىذه المعرفة  تتسـ بأنيا كحدة تامة المعرفة ال
 .                (َْٔ)مف المعرفة الجاىزة في الذاكرة

د يقـك ىذا المفيـك عمى أٌف المخاطب ال يتمقى ما يتمقاه مف نصكص كىػػػػػك خالي الذىػػػػف، إٌنما يتمقاىا كق  
 .    (ُْٔ)حصمت لديو جممة مف المعارؼ سميت ) المعرفة الخمفية( أك معرفة العالـ

 كىي أداة مف أدكات انسجاـ النص،كتعني))ثقافة المتمقي كأدكاتو المعرفية،كما يمتمكو مف قدرا ت       
لناس بما يجرم ،كيذىب دم بكجراند إلى أٌف)) مسألة كيفية معرفة ا(ِْٔ)تساعده عمى التصكر الذىني لؤلشياء((

 .                                (ّْٔ)داخؿ النص ىي حالة خاصة مف مسألة كيفية معرفة الناس بما يجرم في العالـ بأسره((
كعمى ىذا فإف تحميؿ النص أك معرفة مدل انسجامو كالحكـ عميو بالنصية أك عدميا، يعتمد عمى ما تراكـ لدل  

و مف معارؼ سابقة تجمعت لديو أك قرأىا، ليككف قادران عمى االحتفاظ بالخطكط القائـ عمى تأكيؿ النص أك متمقي
 .                           (ْْٔ)العريضة لمنصكص كالتجارب السابقة التي قرأىا أك عالجيا

ف كاف قميبلن  -كما نعرفو عف السيكطي كالعصر الذم عاش فيو كىك عصر المماليؾ   قد يسعؼ في  -كا 
حميؿ بعض نصكص المقامات، فقد أدت األكضاع السياسية كاالجتماعية التي عاشتيا الببلد في الكصكؿ إلى ت

تمؾ المدة إلى التصارع عمى الحكـ كاألحداث التي حدثت في مصر بخاصة، كىذا كمو يفسر لنا ما جاء في 
التي اعترت عصر  المقامات كالسيما المقامات األكلى التي كانت بمنزلة سجؿ تاريخي لبعض الحكادث الميمة

المجتمع المممككي الذم لـ يستطيع الشعر أف يكصؿ لنا تفاصيمو كافة، كمنيا ما حدث مف صراعات بيف 
األمراء كالعمماء أنفسيـ، كىذا كاضح في )مقامة الرياحيف كالمقامة المسكية كالمقامة الياقكتية(،ففي المقامة 

، كالعنبر،كالزعفراف، كالزباد(، كىك بيذه المقامة يرمز إلى المسكية اختار أربعة مف أمراء الطيب كىـ: )المسؾ
ق( ، كنجد السيكطي يقكؿ َٔٗ-َِٗأربعة مف أمراء المماليؾ الذيف تنازعكا عمى الحكـ بعد قاتيبام، أم سنة )

, بيفى كيٌؿ حالرابعيـ الزباد)) , بىيفى كيٌؿ نادو ف اشتيرتى في كيٌؿ نادو فمستى تيعدُّ  -ضر كبىادو كأٌما أنتى أيُّيا الز بادي: كا 
لىًد عىدناًف, ال في  ديثو عف سٌيًد كى مي ىكالًء مف األقراًفَّألنوي لـ يرٍد ذكريؾى في آيةو مف القرآًف, كال في حى
, كال  الٌصحاًح, كال في الًحساًف, كال في أثرو عف أحدو مف الصحابًة كال التابعيف لىييـ بإحساف , فال تتعد طكرىؾى

, كمتى : اخسا, كمتى جاريتييـ في ميداًف الٌسبًؽ فكٌبان لؾى كٍتعسان, كأيخرل  تبعد غكرؾى اٌدعيت أنؾ رابعيييـ ًقيؿى لؾى
                                                           

  .ٓٔينظر :نفسو:َْٔ))
 .ُٕٓ/ُينظر: أصكؿ تحميؿ الخطاب : ُْٔ))
  . ُْٓلمعطي حجازم:عناصر االتساؽ كاالنسجاـ النصي قراءة نصية تحميمية في قصيدة)اغنية شيريار(ألحمد عبد أِْ))
 .ِٕٗتحميؿ الخطاب: ّْٔ))
 .ُٔينظر: لسانيات النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب:ْْٔ))
 



     
 

, كقيصارل أمًرؾى أنؾى  , كذلؾى مٌما يسقطي في سكؽ الطيب نفاستؾى أنبئؾ بيا : مف الفيقياًء مف قٌررى نجاستؾى
,كأنتى أقؿُّ شىرفان, كأذؿُّ ًعرؽي ىٌر بىرم, أك لبفي  سىٌنكرو بحرٌم, فال نسبى لؾى كال  مىؼى , كال سىمىؼى كال خى سىبى حى

مفان...(( ق(، كذلؾ بسبب قسكتو َٔٗكيرمز ىنا إلى أمير المماليؾ كىك طكماف بام الذم تكفى سنة ), (ْٓٔ)سى
 .(ْٔٔ)كبطشو، كىك الذم طالب بقتؿ السيكطي

ريَّة(التي أنشأىا في الطاعكف الذم أصاب كمف الحكادث التاريخية التي ذكرىا في مقاماتو  قكلو في)المقامةالدٌ   
ق( ثـ أعاد عمييا الكرة في السنة التالية،إذيستيميا بآيةو مف الذكر ٕٖٗالديار المصرية كالشامية)سنة 
لما كاف في أكؿ سنًة سبيو كتسعيفى كثمانمائةو, كردًت األخباري عف األخياًر بأف  الحكيـ،يقكؿ بعدىا السيكطي:)) 

, ككافى لمطاعكًف نحك الطاعكفى قد ا , كأٌنوي بصدًد أف يطرؽى البالدى الشاميةى كالمصريةى كيرـك نتشرى في بالًد الٌركـً
خمسى عشرةى سنةن لـ يطرٍؽ ىذيًف الًمصريًف, كالأناخى ركابىوي بيذيًف القيطريًف, ثـ  جاءى الخبري بكصكًلًو, إلى 

كلو ,فتنقؿ في  البالًد الحمبيًة بعدى شيريًف,فأرجؼى الناسي بدخي كًؼ ىيجكًمًو عمييـ اإلصرى مصر, كتحممكا مف خى
,ففاتى عف ديخكًلًو مصرى إب انوي,  , كلـ يسٍر عمى سىنىًنًو الميعتاًد, بؿ أبدٌلوي بنقضو بعًض البالًد الٌشاميًة دكفى بعضو

                 .        (ْٕٔ)كمضى كقتي طيركًؽ...((
ريخية التي صكرىا في مصر عندما طرقيا الطاعكف كالكباء، كيمكننا ففي ىذه المقامة يسرد األحداث التا  

 االستدالؿ عمى ىذا الحدث مف خبلؿ المعرفة الخمفية لدل القارئ عف تاريخ مصر في عيد المماليؾ. 
ففيـ بنية نصكص ىذه المقامات ىي فعالية ذاتية لتراكـ المعمكمات التي أعطتنا القدر الكافي الذم نحتاج إليو   
لى ىذا ذىب )براكف كبكؿ( إلى أف )) المعرفة التي نممكيا كمستعمميف لمغة تتعمؽ بالتفاعؿ ف ي فيـ النص؛ كا 

الثقافية: إف ىذه المعرفة العامة لمعالـ ال تدعـ  -االجتماعٌي بكاسطة المغة ليست إاٌل جزءان مف معرفتنا االجتماعية
نما تدعـ أيضان تأكيمنا لكؿ   .     (ْٖٔ)مظاىر تجربتنا((فقط تأكيمنا لمخطاب،كا 

فمكضكع أمِّ نص  يتكقؼ عمى معرفتو بالعالـ فما ذيكر آنفان مف أحداث تاريخية كسياسية ساعد عمى فيـ    
مكضكعات المقامات التي كتبيا السيكطي عمى شكؿ رمكز، أك بصكرة مباشرة، مٌما يستعيف بيا القارئ لمعرفة 

كمنظمة بطريقة خاصة عمى كفؽ عالـ خاص، يمجأ  إلييا القارئ  ما يدكر في النصكص، إذف المعارؼ مرتبة
في أثناء مكاجية نص مف النصكص مع عدـ إفقاد الحؽ في التماسؾ كاالنسجاـ،ىذا يعيف عمى كجكد ترابط بيف 

 .مضمكف المقامات كما ىك في الكاقع
                                                           

 . ّٕ-ِٕالمقامات: ْٓٔ))
 .ُِٗينظر: مكسكعة التاريخ اإلسبلمي العصر المممككي :  ْٔٔ))
 .ُٓٗالمقامات: ْٕٔ))
 .ُُّلسانيات النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب: ْٖٔ))



     
 

 وحذح ادلوضوع ثني اننظوص : -4

ىك التكافؽ الحاصؿ بيف عددو مف المقامات، كينطمؽ ىذا الفيـ  مف مظاىر االنسجاـ بيف النصكص المدركسة   
مف)) الفرض القائؿ بأف لمنصكص نكاة مكضكعية، مكضكع ييبسىط حسب مبادئ معينة )مكجية آخر األمر 

، كيعرؼ مكضكع النص بأنو)) الصياغة  الممخصة إلى (ْٗٔ)تكجييان اتصاليان( حكؿ المضمكف الكمي لمنص((
، كعميو، فإفَّ قراءة لنصكص المقامات تقكدنا إلى استشعار كحدة المكضكع  في (َْٕ)النٌص((أبعد حد  لمضمكف 

بعض منيا مع اختبلؼ األسمكب، إذ تدكر مكضكعاتيا حكؿ قضايا معينة كقضية الطاعكف كالكباء ، كنقص 
مكاف معيف،  النيؿ ، كفقد الذرية، كقد يككف المكضكع حكؿ شخصيات معينة بإعطائيا رمكزان معينة أك حكؿ

 يككف ىك البؤرة المركزية لمضمكف النصكص.            
إف تحديد المكضكع)) تابع لمفيـ الكمٌي الذم يستخمصو القارئ المعيف مف النص/ذلؾ الفيـ الكمي يحدده بشكؿ   

حاسـ المقصد المخمف لدل الباث، أم القصد التكاصمٌي الذم اتبعو المتكمـ/ الكاتب بنصو حسب رأم 
، فعادة يضـ النص عدة مكضكعات لكؿِّ منيا أىمية كالسيما في كاقع النص: لكف بمقارنتو مع (ُْٕ)تمقي((الم

النصكص األخرل يمكف أف نضع أيدينا عمى المكضكع األساسي فييا جميعان)) فالمكضكع الذم ينسجـ انسجامان 
 .(ِْٕ)ع األساسي((أمثؿ مع كظبفة النص المكتشفة عمى أساس تحميؿ)براجماتي( لمنص ىك المكضك 

كسنقؼ عند المقامات ادآتية إلظيار مدل انسجاميا كتبلؤميا مع بعضيا ضمف تناكؿ مكضكعيف      
بكصفيما أنمكذجان لكحدة المكضكع، األكؿ:عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر في تفاعؿ المقامتيف )) النيمية في الرخاء 

كما لك كانتا نصان كاحدان، كيظير ذلؾ مف ترتيب الكقائع كالغبلء( ك)الٌدرٌية  في الطاعكف كالكباء((كتنسجماف 
,))لما كانت سنةي سبيو كتسعيفى (ّْٕ)كلما كافى أكؿ سنًة سبيو كتسعيفى كثمانمائةو((فييما، يقكؿ السيكطي:)) 

ـي اهلل عمى  كثمانمائةو, أكفى النيؿي في منتصًؼ مصرل كسارٍت في البالًد رسائؿي البيشرل, كأرسمت منو ًنع
ـى في ىذا العاـً مف ىكؿً الطاعكفً العب إذ يحكي في المقامتيف ما أصاب الديار (ْْٕ)((اد..., كنسيكا ما تقد

ق(مف جٌراء مصائب الطاعكف كنقصاف النيؿ، كبيذا تتبيف كحدة المكضكع بيف ٕٖٗالمصرية كالشامية سنة)
مبدأ التشابو، كىك مف مبادئ  المقامتيف، كما تنسجـ المقامتاف انطبلقان مف مبدأ المكضكع الكاحد كذلؾ مف

                                                           

 .ِٕالتحميؿ المغكم لمنص: ْٗٔ))
 .ّٕنفسو:  َْٕ))
 .ْٕ:نفسو  ُْٕ))
 .ٕٓالتحميؿ المغكم لمنص:  ِْٕ))
 .ُٓٗالمقامات: ّْٕ))
 .ُِٔنفسو : ْْٕ))



     
 

،إذ إٌف السيكطي في المقامتيف أكتفى بالسر التاريخٌي المستمد (ْٕٓ)االنسجاـ التي قررىا كؿ مف "براكف"ك" يكؿ"
مف منبع اليدخمو الشؾ في يقينو كحقيقتو، فذكر األخبار في قكلو:)) كلما كانىت أكؿ سنة سبع كتسعيف 

،يتجاكب تجاكبان كامبلن مع الجٌك العاـ المتميز باليقيف الذم تخمفو (ْٕٔ)ر...((كثمانمائة، كردت األخبار عف األخيا
ف تشابة خطاب الشخصيات في المقامتيف، إذ إف استعماؿ ألفاظ العمكـ كمصطمحات  البداية االستيبللية، كا 

اج إلى مكسكعة يجعمنا نجـز أنيا الشخصيات ذاٌتيا، مع اإلقرار بإف القارئ يحت -الفنكف نفسيا في المقامتيف 
ىذا باب )): ثقافية،، تمكنو مف فيـ التكريات المستعممة كالمصطمحات التي تنتمي إلى الفنكف ، مثبلن في قكلو

الكبير في المحكًد, كاإلخفاًء لكيؿٍّ بدرو مينير ميغرًب في األخدكًد, كاإلقالًب لكيؿٍّ عبدو أنؽ إلى فمؾو الردل,  اإلدغاـ
القارئ ىذه المصطمحات: اإلدغاـ، اإلخفاء، اإلقبلب؛ الستحاؿ عميو أف يتعرؼ ،فمك غاب عف (ْٕٕ)((كبركدكد

ٌف تشابو خطاب الشخصيات سمح لنا باالنتباه إلى استعماؿ  عمى ىكية المتكمـ كىك مقرئ القرآف الكريـ، كا 
ات السيكطي لياتيف المقامتيف عمى أنيما نص كاحدا في شكميا كمضمكنيا، كالغرض الذم كتبت مف أجمو ذ

مكضكع كاحد ىك االبتبلء كالضرر الذم اصاب  الديار المصرية كالشامية، ىكذا كانت كحدة المكضكع مظيران 
نما يتجاكز ذلؾ ليككف عمى مستكل  مجمكعة مف  مف مظاىر االنسجاـ ليس عمى مستكل النص الكاحد، كا 

ف كاف متمقك ىذ  ه النصكص مختمفيف. نصكص المقامات مما حقؽ ترابطان بيف نصكص المقامات حتى كا 
كختامان نقكؿ: إٌف مقامات السيكطي في ضكء ما تقدـ مف مظاىر االنسجاـ المتنكعة الجكانب كالمبادئ،   

امتازت بككف نصكص المقامات غنية لغكيان كدالليان، كقد استطاع السيكطي أف يؤثر بالمتمقي، بما انمازت بو 
ي النصكص كظركفيا كمكضكعاتيا  فتجاكزت بذلؾ حد النص لغتو كأسمكبو التي جاءت منسجمة مع طبيعة متمق

الكاحد ليشمؿ عددان مف النصكص التي جاءت منسجمة مترابطة بعضيا مع بعض ادآخر لتقدـ فكرة مكحدة أك 
 مكضكعو كاحدو يجمع شتات ىذه النصكص)المقامات(.

التماسؾ إاٌل كىك االتساؽ النصي الذم  فينا أخذ االنسجاـ النصي في المقامات بعدان دالليان فٌرقو عف شريكو في 
                   كاف ضمف حدكد النص الكاحد طاؿ أك قصر إذ ال يتجاكز حدكد التماسؾ إلى أبعد مف ذلؾ)النص(.     

 
 

                                                           

  .ٖٓينظر: لسانيات النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب : ْٕٓ))
 .ُٓٗالمقامات: ْٕٔ))
 .َُِ:نفسو ْٕٕ))
 
 



     
 

 

 المبحث الثاني
 (ْٖٕ)العالقات الداللٌية 

دالليان، كتعرؼ بأنيا))حمقات  كىي العبلقات التي تربط بيف أجزاء النٌص،كتعمؿ عمى ربط األحداث فيو ربطان   
االتصاؿ بيف المفاىيـ، كتحمؿ كؿ حمقة إتصاؿ نكعو مف التعييف لممفيكـ الذم ترتبط بو بأف تحمؿ عميو كصفان 
أك حكمان، أك تحدد لو ىيئة أك شكبلن، كقد تتجمى في شكؿ ركابط لغكية، كاضحة في ظاىر النص، كما تككف 

تمقي عمى النص، كبيا يستطيع أف يكجد لو مغزل بطريؽ االستنباط، كىنا أحيانان عبلقات ضمنية يضفييا الم
،كىي مجمكعة مف العبلقات تسعى لجمع أطراؼ النٌص كأجزائو (ْٕٗ)يككف النص مكضكعان الختبلؼ التأكيؿ((

المتباعدة كربط متكالياتو الجممية  بعضيا ببعضيا ادآخر مف دكف إعتماد عمى أدكات أك كسائؿ شكمية أك 
 .(َْٖ)ىا في النٌص ظيكر 
كأشار)فاف دايؾ(إلى أٌف عممية الربط بيف القضايا التقتصر فقط عمى العبلقات الداللية بيف الجمؿ،كلكنيا   

تعتمد عمى العبلقات اإلحالية، فيقكؿ:))ترتبط قضيتاف ببعضيما، إذ ترتبط معانييما اإلحالية، الكقائع التي تحيؿ 
،كاستعمؿ مفيكـ الترابط ليشير بو إلى عبلقة داللٌية (ُْٖ)ضيا ببعض(إلييا القضايا في تفسير ما مرتبطة بع

 .(ِْٖ)خاصة بيف الجمؿ، كأطمؽ عمييا مصطمح الرابطٌية أك المربكطٌية
كنمحظ مما تقدـ أٌف المرسؿ يعمد إلى إقامة شبكة مف العبلقات الداللية بيف قضايا الكحدة النصية، فيضمف      

ليان، كىذا األمر ىك الذم يسٌيؿ عممية استقباؿ الرسالة مف المتمقي، كمف ىذًه بذلؾ تككيف كحدةو متماسكةو دال
العبلقات الداللية في الدراسات المسانية الحديثة التي أكدتيا،عبلقة اإلضافة، كعبلقة الشرط بالجكاب، كعبلقة 

، (ّْٖ)شاذ،كعبلقة العاـ كالخاصالسبب بالنتيجة،كعبلقة االستثناء كعبلقة البديؿ، كعبلقة التمثيؿ،كعبلقة التتابع ال
اليخمك مف ىذه العبلقات،كسأتتبع أبرز العبلقات الداللية التي -كغيره مف النصكص األيخر-كالنص السردم

 أسيمت في انسجاـ نصكص المقامات فقط:
 
 

                                                           

ػػا: ، كلسػػانٌيات الػػنٌص الٌنظرٌيػػة ك  َُِينظػػر: عمػػـ لغػػة الػػنٌص النظرٌيػػة كالتطبيػػؽ :  (478) ،  ُّٗالٌتطبيػػؽ مقامػػات اليمػػذاني أنمكذجن
 .  ُّكلسانٌيات النٌص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب : 

  .ُْٓنحك أجركمية لمنص الشعرم : ْٕٗ))
لنظرية كالتطبيؽ مقامات اليمذاني ك لسانيات النص ا ،ِٖٔينظر: لسانيات النٌص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب: َْٖ))

 .ُّٗأنمكذجان:
 .ّٓداخؿ االختصاصات:عمـ النص مدخؿ متُْٖ))
 .ْٕينظر: النٌص كالسياؽ استقصاء البحث في الخطاب الداللٌي كالتداكلٌي: ِْٖ))
 .َُِ، كعمـ لغة النٌص النظرٌية كالٌتطبيؽ:ُِْينظر: البديع بيف الببلغة العربية ك المسانيات النصية: ّْٖ))



     
 

                  عاللخ اإلجـًبل وانتفظَم: -1
ثػـ يػتـ بعػد ذلػؾ طػرح قضػايا أخػرل مفصػمة ليػا  تقكـ ىذه العبلقة عمى ذكػر قضػية مجممػة فػي بدايػة أم نػص،  

تحمؿ دالالت كمعاني مكثفة تساعد القارئ  عمى الفيـ كاالستيعاب، كىػي عبلقػة كطيػدة الصػمة بتحقيػؽ النصػية، 
،كيمكف أٍف نتتبع ىذه العبلقة الداللية (ْْٖ)أم)إيراد معنى عمى سبيؿ اإلجماؿ ثـ تفصيمو أك تفسيره أك تخصيصو(

النص الذم كثيران مػايرد بصػيغة  الخصػكص فػي حػيف يكػكف بقيػة الػنص تخصيصػان لػو، الحتكائػو بدءان مف عنكاف 
، ككذلؾ قد تنشأ ىذه (ْٖٓ)عمى عناصر مركزية تككف بمنزلة نكاة تنمك كتتناسؿ عبر النص كفيو حتى يكتمؿ بناؤه

اطع معينػة مػف الػػنص، العبلقػة بػيف المقػاطع النصػية، فتػػرد بعػض التعػابير بصػيغة العمػكـ تتكٌفػػؿ بتخصيصػيا مقػ
، كيخضع الػنص (ْٖٔ)لكي تمنحو ىذه العبلقة طبيعة دينامية تجعمو في تفاعؿ كاستمرار داللي مع بعضو البعض

المقامي  إلى ىذه العبلقة، سكاء عمى مستكل المقامة الكاحدة أك عمى مستكل أكثر مف مقامة، إذ تمثػؿ المقامػات 
، كقػد كردت ىػذًه العبلقػة فػػي (ْٕٖ)عبقريػػة ناظميػا كقدرتػو األدبيػة الفريػدةفيمػا بينيػا نسػيجان نصػيان عاليػان، ينبػئ عػف 

 مقامات السيكطي، نذكر بعض النماذج منيا:
ًريقةه, ككككبييا أٍبدل -ُ ًديقىةه, كأغصانييا كى قاؿ الرياف:)) مررتي يكمان عمى حديقةو, خضرةو نىًضرةو أنيقةو, طيميكلييا كى

, ًكأ ذا بيا أزراري األزىاري مجتمعةه, كأنكاري األنكاًر ميٍمتىًمعةي ((بريقىوي, ذاتى ألكافو كأفنافو , كا  كماـو كأكنافو
،فأجمؿ  (ْٖٖ)

لفظ )الحديقة( ثـ فصػؿ القػكؿ بشػكميا كنكعيػا كصػفاتيا بعػد ذلػؾ، كقػاؿ بأنَّيػا خضػرة كفييػا بقػؿ كعشػب ، ككثيػرة 
 شجرة،ككثيرة البراعـ كالنباتات المثمرة .األكراؽ، كأعشابيا أنكارىا مشعة كأنيا كككب ،كأغصانيا مستقيمة مف ال

االتفاؽ عمى التحكيـ)) فمما أبدل كيؿٌّ مالديػًو, كقػاؿى كريد عميػو, اتفػؽى رأمُّ النػاظريف, كأىػؿي الحػًؿ كالعقػًد مػف -ِ
كًؿ الحاضريف عمى أف يجعمكا بينيـ حكمان عادالن, كيككف لقطًي النزاًع بينييـ فاصالن, فقصدكا رجالن: عالمان باألص

كالفيػػركًع المكقػػكًؼ منيػػا كالمرفكًع,عارفػػان باألنسػػاًب, ممٌيػػزان بػػيف األسػػماًء كاأللقػػاًب, كاألتبػػاًع كاألصػػحاًب, مديػػدى 
الباًع, بسيطي اليديًف في معرفػًة الًخػالًؼ كاألجمػاًع,خبيران بمباحػًث الجػدًؿ, بصػيران بسػتخراًج مسػالًؾ العمػًؿ,ميتىبىحران 
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متضمعان بعمكـً البالغًة كالخطاًب محيطػان بفنػكًف البػديًي,حافظان لمشػكاىًد الشػعريًة التػي  في عمكـً المغًة كاإلعراًب,
 .(ْٖٗ)ىي أبيى مف زىًر الربيًي, شديدى اإلصابًة, إذا فىٌكؽى لفٌني الشعًر كالكتابًة((

كا بيػا فػاتفقكا يذكر السيكطي ىنا الحكـ الذم يجب االتفاؽ عمى اإلحتكاـ إليػو فػي أمػكرىـ كمنػاظراتيـ التػي بػدء  
عمى )رجؿ( فجاءت المفظة مجممة ثـ فصػؿ فػي صػفات ىػذا الرجػؿ أك الحكػـ  الػذم يجػب أف يكػكف حكػـ بيػنيـ، 
ػران  فػي عمػكـ  ليس أم رجؿ، بؿ يجب أف يككف عالمان بأصكؿ الديف كفركعو،ك األنساب كاأللقػاب كاألسػماء، ميتىبىحِّ

فنػكف البػديع، كبالشػعر، ففػي قكلػو ىػذا يؤكػد كجػكب األحتكػاـ إلػى المغة كاألدب كاإلعراب، كعالـ بعمػـك الببلغػة كب
رجؿ عادؿ، تقي ممـ بجميع الفنكف كالعمكـ ، كاليجكز االحتكاـ إلى رجؿ اليتحمى بيذه الصفات التي تـ تفصػيميا 

. 
كػؿ فقػرة كفي األغمب تككف الجممػة األكلػى فػي كػؿِّ فقػرة ىػي التػي تشػكؿ  البػؤرة األصػمية المجممػة، بمعنػى أٌف    

تحتػػكم جممػػة نحكٌيػػة كاحػػدة ىػػي بػػؤرة تشػػٌكؿ نسػػبة تامػػة مسػػتقمة بقابميتيػػا لمفيػػـ عمػػى نحػػك اإلجمػػاؿ فػػي حػػيف تػػأتي 
الجمػػؿ األخػػرل لتشػػكؿ نسػػبان ناقصػػة متعمقػػة بالجممػػة البػػؤرة بينيمػػا عبلقػػة معينػػة تابعػػة ليػػا، تسػػتقؿ بقابميتيػػا لمفيػػـ 

 ، كمف األمثمة عمى ماتقدـ :(َْٗ)
ـى  :لمػػكلى سػػبحانو كتعػالى كعػػف كرمػػو الػػذم كػػـر بيػا أنػػكاع الطيػػب فيقػػكؿيتحػدث عػػف ا     ))  الحمػػديهلًل الػػذم كػػر 

ػٍف نشػرىىا مػا ىػك أضػكىعي مػف المنػدؿً ، عمى لساًف كيؿٍّ خطيبو أنكاعى  الطٍّيًب, كنىشىر العبيرى مف محاسًنيا   كأشاعى مى
كقر نىيػا بالسػنًف المطمكبػًة فػي  ةً نبيػاًء كالمرسػميفى كالمالئكػالرطيًب, كرفعىيا عمى األسرًة كاألرائًؾ, كحب بىيا إلى األ 

 . (ُْٗ)الجمعًة كالعيديًف كحىسفى أكلئؾ((
ذكر اهلل سبحانو كتعالى في بداية الكبلـ ثـ عرج بعد ذلؾ لمحديث عف الكرامات التي أكـر بيا أنكاع الطيػب،     

 كيمكف التمثيؿ ليذه العبلقة التفصيمية عمى ىذا النحك:

 

 

 كرَّـ أنكاع الطيب                                                        
 كنشر العبير مف محاسنيا عمى لساف كؿ خطيب                                                                            
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 نشرىا ماىك أضكع مف المندؿ الرطيب كأشاع مف                                  الحمدي هلل الذم   
 رفعيا عمى األسرة كاألرائؾ                                                  
 كحببيا إلى األنبياء كالمرسميف كالمبلئكة                                                   
 ا بالسنف المطمكبة في الجمعة كالعيديف كقرني                                                  

كيتبيف بأف التركيب المفظي)الحمد هلل( بمنزلة الجػذر الكبلمػي الػذم انبثقػت منػو التفرعػات الكبلميػة بمػا ينشػئ     
تشجيران نصيان يقكد إلى تشجير داللي كاستداللي في ذات الكقت، كتكالي الجمػؿ فػي الػنص السػابؽ كػاف ليػا األثػر 

ليؿه عمى الثراء النصي كانسجامًو، كيذكر في النص السابؽ بأف اهلل سبحانو كتعالى ىك خالؽ ىػذا الكاضح كىي د
الكػكف  كىػك الػػذم أكػـر مخمكقاتػو دكف سػػكاه، كيمكػف االسػتدالؿ عمػػى ذلػؾ بػذكر مثػػاؿ يعػزز مػا ذيكػػر فػي المقامػػة 

ٌمًة ا)) :الياقكتية قكلػو : الحمدي هلًل الذم جعمنيٍّ بالحي رى قاؿى المرجافي لحمػراءى, كرفػيى لػي فػي كتابػًو العزيػًز ًذكػران, ككػرى
فيًو التصريحى باسميٍّ كرتيًف, كذكرني في سكرًة الرحمًف مػرتيًف, كشػبوى بػي الحػكًر, كجعػؿى معػدني فػي البحػكًر, 

كتعػػالى عمػػى المرجػػاف كمػػا ىػػي  يمحػػظ فػػي ىػػذا الػػنص فضػػؿ اهلل سػػبحانو,(ِْٗ)كمسػػكنيٍّ فػػي قالئػػًد النحػػكًر ...((
ثـ فصؿ سػبب ىػذا الحمػد  كالخصاؿ التي أكدعيا المكلى القدير فيو لذلؾ استيؿ الكبلـ بمفظ )الحمد هلل(الصفات 

 كما يمكف تمثيؿ ذلؾ  عمى النحك ادآتي:

ٌمة الحمراء                                                                                 جعمني بالحي

 كرر فيو التصريح باسمي كرتيف                                    ا لحمد هلل الذم 

 رفع لي في كتابو العزيز ًذكرا                                                         

          ذكرني في سكرة الرحمف مرتيف                                                          

 شبو بي الحكر        جعؿ معدني في البحكر                                          

 جعؿ مسكني في قبلئد النحكر                                           

 

      عاللخ اإلضبفخ : -ِ
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فعمػػى  كىػػي عبلقػػة يقصػػد بيػػا تصػػعيد المعنػػى لمكصػػكؿ بػػو إلػػى غايتػػو، كاألمػػر ىػػك الػػذم يقتػػرب مػػف المبالغػػة،     
سبيؿ المثاؿ عند مدح إنساف معيف بصفة، فإٌنيا تيتبع بصفة أخرل، كمف أىـ الركابط التي تعمؿ في ىذه العبلقػة 

) الػػػكاك : عػػػاطؼ إضػػػافٌي، لكػػػف: عػػػاطؼ :، كييعٌبػػػر عػػػف عبلقػػػة اإلضػػػافة بػػػأدكات العطػػؼ، مثػػػؿ(ّْٗ)ىػػي )الػػػكاك(
 .(ْْٗ)مقابؿ، أك : عاطؼ فاصؿ(، أك ما يشبو ىذه األدكات أك يعادليا

كىذه العبلقة تبٌينت في المقامػات مػف حػركؼ العطػؼ، كعمػى رأسػيا حػرؼ الػكاك، فػبل تكػاد تخمػك  مقامػة منػو،    
كقػػد اقتصػػر عمػػى الػػربط الشػػكمٌي بػػيف جممػػة كأخػػرل بػػيف عبػػارتيف، كاسػػتعممت الػػكاك فػػي المقامػػات لتصػػعيد معنػػى 

مػػبلن غيػػر مترابطػػة عمػػى مسػػتكل الظػػاىر، ميعػػيف تيػػدؼ إليػػو كيػػٌؿ مقامػػة، كأف حػػذؼ حػػرؼ الػػكاك يصػػبح الػػنٌص ج
 كعمى سبيؿ المثاؿ :

))ككافى الطاعكفي نحكى خمسى عشرة سنة لػـ يطػرٍؽ ىػذيًف المصػريًف , كال أنػاٍخ ركابيػوى بيػذيًف القطػريًف, ثػـ -ُ
, كتحممكا مػف الخػك  ٌمًبٌيةى بعد شيريًف, فأرجؼى الناسي بدخكًلًو مصرى ًؼ  ىجكًمػًو جاءى الخبري بكصكًلًو إلى بالًد الحى

, ففاتى  , كلـ يسٍر عمى سىنىًنو المعتاًد بؿ أبدلوي بنقصو عميًيـ اإلصًر, فنتقؿى في بعًض البالًد الشاميةى دكفى بعضو
عف دخكًلًو مصرى إٌبانىوي, كمضى كقتى طركًقًو  كأكاًنوى, ثيـ  كردى الخبري بأن وي قفزى إلى قىطيا قفزه, كلػـ يػدخٍؿ القػدسى 

ـ  مشػى حتػى دخػؿى الخانكػاه ,  )*(ال غزة, فيزىهكال  الرممةى ك  أىميا ىزة, كبرزى ليما برزىة, كأدخمىييـ تحت  الػرزًة , ثيػ
فزلزؿى أىمىيا , كاجتثى أصمىيا, كأخذىىا فئةه بعد فئةو, كبمغى عٌددي المكتى ثمثمائةو, كىك في خالًؿ ذلؾ يتخطػؼي فػي 

(( القاىرًة قميالن, كيطرقييـ طرقان جميالن, بحيث   , كالناسي بيف مثبتو لو كناؼو  . (ْٓٗ)أٌنو بيف ظاىرو كخاؼو
كردت فػػي الػػنٌص السػػابؽ أكثػػر مػػف أداة لئلضػػافة )الػػكاك ،ك بىػػٍؿ،كثيـٌ، كالفػػاء( ، فقػػد جػػاءت الػػكاك فػػي الػػنص      

فعطفػػت جممػػة عمػػى جممػػة أك اسػػـ عمػػى إسػػـ ، كربطػػت الػػنص شػػكميان، ككانػػت جممػػة غيػػر مفككػػة لكجػػكد الػػكاك ، 
ت إسػػيامان كاضػػحان فػػي تصػػعيد المعنػػى الػػذم أراده السػػيكطي، فيػػك تكمٌػػـ عػػف الطػػاعكف الػػذم ضػػرب الػػديار كأسػػيم

 .  (ْٔٗ)المصرية كالشامية الذم ال يعرؼ صغيران كال كبيران، فأفادت )الكاك(ترتيب الجمؿ
كالخػكؼ  رجػؼفالػدمار ك ال )فػأرجؼ النػاس بدخكلػو مصػر(كذيًكرىت )الفاء( خمس مرات منيا ما جاء  في قكلػو  

الذم يمحؽ اإلنساف مف اإلصػابة بالطػاعكف أكالن كبعػدىا سػيحدث المػكت بسػبب الطػاعكف، فقػد دلػت )الفػاء( عمػى 
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، (ْٖٗ)، ككردت)بػؿ( مػرة كاحػدة فػي الػنٌص أفػادت اإلضػراب(ْٕٗ)تأخر المعطكؼ عػف المعطػكؼ عميػو متصػبلن بػو 
 و فبدليا كنقضيا. أثبت أف الطاعكف لـ يأًت عمى عادتو كطريقتو، بؿ خالؼ طريقت

  عاللخ انسجت واننتَجخ: -3

تقػػكـ ىػػذه العبلقػػة عمػػى الػػربط بػػيف قضػػيتيف، تكػػكف إحػػداىما سػػببان فػػي األخػػرل، فيػػي ربػػط منطقػػي يترتػػب فيػػو    
، كىي عبلقػة تتكاجػد فػي المغػة بكثػرة ؛ألف المغػة تقػـك عمػى التكاصػؿ بػيف األفػراد " كالفػرد (ْٗٗ)السبب عف المسبب

، كيقضػػي السػػياؽ فػػي بعػػض األحيػػاف أف يمجػػأ المرسػػؿ إلػػى ىػػذه (ََٓ)فعػػبلن إال لغػػرض أك عمػػة " العاقػػؿ ال يفعػػؿ
العبلقػػػات لتكػػػكف معينػػػان لػػػو عمػػػى بيػػػاف سػػػبب الحػػػدث ، كتسػػػيـ ىػػػذه العبلقػػػة فػػػي التحػػػاـ أجػػػزاء الجممػػػة الكاحػػػدة أك 

حتػى( كمػف األمثمػة عمػى ىػذه المجمكعة مف الجمؿ ، كاألدكات التي تتـ بيػا  ىي:)الفػاء السػببية، كالػبلـ، كألنػو ،ك 
 العبلقة في المقامات كما يأتي : 

, كاتفقىػٍت عمػى عقػًد مجمػسو -ُ , ك أزاىرى البسػاتيًف قػد نظػرٍت لمػا بػو نضػرتى ))أف عساكرى الرياحيًف قد حضرتى
)) ككافػؿي , الختياًر مىٍف ىك بالميٍمًؾ أحٌؽ ي حافؿو
ر مػف ، فػالربط بػيف جممػة )اتفقػت عمػى عقػد مجمػس( ك )الختيػا(َُٓ)

ىك...( يتمثػؿ فػي النتيجػة  التػي  حػدثت بسػبب دعػكة  عسػاكر الريػاحيف إلػى عقػد المجمػس، كالػذم نػتج عػف ىػذا 
  االتفاؽ ىك اختيار مف ىك بالميمؾ أحؽ مف بيف الرياحيف .

, فمسػػتي تيعىػػدُّ مػػي ىػػؤال-ِ , بػػيف كيػػؿٍّ حاضػػرو كبػػادو ًء مػػف ))كأمػػا أنػػت أيُّيػػا )الزبػػادي(كأف اشػػتيرىتى فػػي كيػػؿٍّ نػػادو
)) األقراًفَّألن وي لـ يرٍد ذكريؾى في آيةو مف القرآًف, كال في حديثو عف سيًد كلًد عدنافى
(َِٓ) . 

ػٌد)الزباد( مػف     في النص أنػؼ الػذكر يتبػيف أف النتيجػة تقػدمت عمػى السػبب؛ ألف النتيجػة التػي أدت إلػى عػدـ عى
األحاديػث التػي نيقمػت عػف الرسػكؿ )صػمى اهلل عميػو أنكاع الطيب؛ ألنو لػـ ييػذكر فػي القػرآف الكػريـ، كلػـ ييػذكر فػي 

كآلو( ، الذم يتضػح أف الداللػة السػببية جػاءت متػأخرة عػف النتيجػة، كىػذا يػدؿ عمػى أٌف المرسػؿ اعتمػد ىػذا النػكع 
 مف العبلقات في حديثو ليحدث نكعان مف الربط ال يعتمد األدكات الشكمية في النص.

  :عاللخ االستثنبء -4

                                                           

 .ِِٕ/ّ شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ:ينظر:  ْٕٗ))
 .ُِّ/ ّينظر: نفسو: ْٖٗ))
 . ُْٗ/ِ:  (،المكية كرسال عمى تطبيقية دراسة)كالتطبيؽ النظرية بيف المغة النصي عمـبنظر: ْٗٗ))
 . ّٓ/ِشرح المفصؿ في عمـك العربية:  ََٓ))
 .ُّالمقامات: َُٓ))
 .ِٕنفسو :  َِٓ))



     
 

ة التي تربط النص داللٌيان، كيعبػر عنيػا بػاألدكات ادآتيػة:) إاٌل ، كسػكل ،ك خػبل(  ككانػت )إاٌل( أكثػر كىي العبلق  
األدكات حضكران، كتكجد ىػذه العبلقػة فػي أكثػر المقامػات ك االسػتثناء جػاء فييػا خدمػة لمكضػكعاتيا، كعمػى سػبيؿ 

 المثاؿ:
َّ فإف  في القمبً -ُ ُـّ النػرجًس((حبةن مف الجنػكًف كال )) شمكا النرجسى فيػك  (َّٓ)جػذاـً كالبػرًص ال يقطعىيػا إاٌل شػ

بيػػذا االسػػتثناء أعطػػى لػػكرد النػػرجس مزيػػة كاسػػتثناءن مػػف بػػيف أنػػكاع الريػػاحيف؛ ألفَّ شػػميا مػػف دكف غيرىػػا يقطػػع  
 الجذاـ كالبرص.

ِ-)) سػػتثناء يبػػيف ،فػػي ىػػذا اال(َْٓ)كالبنفسػػج يتػػكلى الػػرد عمػػى النسػػريف))... كال تصػػمحي إاٌل لممشػػاي(ً المبمغمػػيفى
صػػبلحية النسػػريف بأنػػو ال يصػػمح  لجميػػع النػػاس باسػػتثناء المشػػايخ كلكػػف أم مشػػايخ لػػيس جمػػيعيـ إنمػػا أضػػاؼى 

 صفة ليـ كىي المبمغميف لكي يككف ىناؾ استثناء بيف المشايخ. 
بذلؾى فخاًر كرفعةو  كفي المقامة الياقكتية يقكؿ الياقكت)) فما ذيكرىت في معرًض الترغيًب كالتنبيًو إاٌل كافى ليٍّ -ّ

 . (َٓٓ)كتنكيوو((
, كيؿُّ شيءو ىالػؾه إال كجيػوي -ْ  كقكلو في المقامة الدرية في الطاعكف كالكباء)) كألكامًر اهلًل  كرسكلًو متبعكفى

ليو ترجعكف(( ـي كا  لوي الحك
، االستثناء ىنا جاء ليدؿ عمى ديمكمة البقاء هلل سبحانو كتعالى، ككؿ شػيء ىالػؾ (َٔٓ)

 زائؿ.

 عاللخ انشزط ثبجلواة: -5
تربط ىذه العبلقة  بيف القضايا في نصكص المقامات بكاسطة أدكات الربط النحكية)إذا،، أف ،لك، لكال، مف(،     

كىػػي إحػػدل العبلقػػات المنطقيػػة التػػي تحكػػـ الػػنص كتػػؤدم إلػػى انسػػجامو، إذ تفيػػد ىػػذه العبلقػػة الدالليػػة فػػي بنػػاء 
لجممة الكاحدة أك سمسػمة مػف الجمػؿ ممػا يسػيـ فػي تماسػؾ الػنص مػف مكضكع المقامات مف خبلؿ ربط عناصر ا

،فتعاضػػد ىػػذه العبلقػػة مػػا فػػي الػػنص مػػف عبلقػػات لفظيػػة أك (َٕٓ)ناحيػػة كتحقيػػؽ مقاصػػد صػػاحبو مػػف ناحيػػة أخػػرل
 منطقية تؤدم إلى ظيكر نصو متماسؾو ذم بناء رصيف، قادر عمى التأثر كالبقاء، كقابؿ لمتأكيؿ كالمشاركة.

كأنػا أنبػػتي لمحػـً فػػي القيػركح العًميقػػًة, فػػأقطيي مػة ىػذه العبلقػػة قػكؿ السػيكطي  فػػي ذكػر منػافع الػػكرد:) كمػف أمث   
الثآليػػؿى كم يػػا إذا اسػػتعممت أزرارم سػػحيقةن, فػػأنفيي مػػف القيػػالع كالقػػركح, ك إذا  شيػػربى مػػائي بالسُّػػكر الط بػػرزىًد 

ٌمى الحادةً  مدًت العيفي بكرقي الطرم فنفػيى مػف انصػباًب ,فأقطي العطش مف المادًة, كنفي أصحابى الحي , ك إذا ضي
ػكب, فنفعىػوي مػف العيفػكًف, كمػف تجػٌرعى مػف مػائي يسػيران نفعىػوي مػف  كقيو إذا ذُّرى في فراًش المحصي المكاًد..., كمسحي

                                                           

 .ِّالمقامات : َّٓ))
  .ُّنفسو :  َْٓ))
 . ُّّنفسو :  َٓٓ))
 .ُِٓنفسو :  َٔٓ))
 . ُِٓ، ليندة قياس:النظرية التطبيؽ مقامات اليمذاني أنمكذجان  ينظر :لسانيات النص َٕٓ))



     
 

ػًميتي بالنػار, كىػذا تقميػده مػ , فػأجرم مػي األقػداًر, إذا صي مػده صػٌباره ف الًخالفػًة الغشي كالخفقاف..., كأنا مي ذلػؾ جى
، يتكػكف ىػذا (َٖٓ)((بالميمًؾ عمى سىائًر الريحاًف, فمي مػف بيػنيـ ابػفه يخمفنػي فػي الحكػـ ,إذا غبػتي طيػكؿى الزمػاف

النص مف ستة تراكيب شرطية اشتركت جميعيا بأداة الشرط)إذا( كقد دلػت عمػى الصػفات كالمنػافع العبلجيػة التػي 
المطمػكب مػف الػنص،  فيػك أحقيػة الػكرد بالممػؾ، كعنػد غيابػو  يتصؼ بيا الكرد  كحكمت ىػذه األداة عمػى المعنػى

تحكلت األمكر كالممؾ إلى مف يخمفو كىك لئلبف الذم صرح بو في النص، كيمكف تمثيؿ كيفية تنظيـ ىذه العبلقة 
 بالمخطط ادآتي:

 إذا استعممت أزرارم سحيقةه              عبلقة 
 الشرط بالجكاب   فأقطع الثآليؿ كيٌميا                   

 ك إذا شيربى مائي بالس كًر                    عبلقة              
 فأقطع العطشي مف المادة                  الشرط بالجكاب

 كأنفعي أصحابى الحيمى الحادًة                                                  عبلقة استقصاء 
مدًت العيفي بكرق  ي الطرم                عبلقةك إذا ضي

 فأنفع مف انصباب المكاد السامة              الشرط بالجكاب
كقيو إذا ذ رى في فراًش المحصيكب          عبلقة              كمسحي

 كمف تجٌرعى مف مائي يسيران        الشرط بالجكاب           عبلقة استقصاء فنفعىوي مف العيفكًف،
 لغشي كالخفقاف                                                   نفعىوي مف ا

ًميتي بالنار                               عبلقة                           إذا صي
 فأجرم مع األقداًر                            الشرط بالجكاب                   

 كـ              عبلقة فمي مف بينيـ ابفه يخمفني في الح
 إذا غبتي طيكؿى الزماف                       الشرط بالجكاب  

ػػػػا مػػػػف (َٗٓ)كاالستقصػػػػاء) اإلضػػػػافة(: ))تصػػػػعيد المعنػػػػى كالكصػػػػكؿ بػػػػو إلػػػػى غايػػػػة((  ، أمػػػػا مبالغػػػػة كأمػػػػا احتراسن
           .(َُٓ)التقصير

ستقصػػاء، مٌمػػا يضػفي عمػػى الػػنص سػػمة إذ نمحػظ فػػي ىػػذا المخطػط تعاضػػد عبلقػػة الشػرط بػػالجكاب مػػع عبلقػة اال
ف أدكات الشػرط جػاءت متناسػبة  االتساؽ كاالنسحاـ النصٌي، كلقد كانت ىذه العبلقػة ليػا أثػر فػي معنػى الػنص، كا 
مع سياقاتيا، فػ )إذا( استعمميا السيكطي بكثرة في المقامات، كذلؾ؛ لبياف الصفات كالمنافع التػي يتصػؼ بيػا كػؿ 

   كاحد مف المتناظريف.

                                                           

 .ُٗ-ُٖ-ُٕالمقامات: َٖٓ))
 .ُّٖنظرية عمـ النص، رؤية منيجية في بناء النص النثرم: (َٗٓ)
 .ّٔ/ِينظر: العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده:( (َُٓ



     
 

 عاللخ إعبدح انظَبغخ: -6
مف العبلقات الداللية األساسية  عبلقة إعادة  الصياغة كنعني بيػا)) اسػتعادة معطػى باسػتعماؿ تعبيػر لغػكم     

،كتقع غالبان فػي العبػارات القصػيرة كالمتتابعػة، ألف اسػتعماؿ ىػذه الكسػيمة فػي (ُُٓ)مختمؼ عف التعبير المستعمؿ((
، كيقػٌر عممػاء (ُِٓ)ارة؛ ألنيا ))تحػبط اإلعبلميػة مػا لػـ يكػف ىنػاؾ تحفيػز قػكم((المقطكعات الطكيمة، قد تككف ض

الػػنص أف إعػػادة الصػػياغة كسػػيمة تمنح))منػػتج الػػنص القػػدرة عمػػى خمػػؽ صػػكر لغكيػػة جديػػدة؛ ألف أحػػد العنصػػريف 
جمػع بػيف ،كتتخػذ عبلقػة إعػادة الصػياغة أشػكاالن متعػددة لكف))العبلقػة التػي ت(ُّٓ)المكرريف قد يسيؿ فيـ ادآخػر((

ىػػػذه األشػػػكاؿ المتعػػػددة ىػػػي عبلقػػػة التكػػػافؤ التػػػي تظيػػػر عمػػػى سػػػطح الػػػنص، كتسػػػيـ فػػػي تشػػػييد المعنػػػى، كتقنػػػع 
 .(ُْٓ)المتمقي((

فمف أشكاؿ عبلقة إعادة الصياغة في المقامات )الترادؼ التركيبػٌي(: كىػك نػكع مػف أنػكاع التػرادؼ، كال نقصػد بػو  
نمػػا ىػػك التػػرادؼ التركيبػػٌي الػػذم يقػػع فػػي سػػياؽ (ُٓٓ)تبػػار كاحػػد(())األلفػػاظ المفػػردة الدالػػة عمػػى شػػيء كاحػػد باع ، كا 

، فتكرار العبارة يضفي عمى النص سمة (ُٔٓ)الجمؿ ، كيقصد بو )) تكرار  المحتكل ، مع نقمو بتعبيرات مختمفة((
المػتكمـ خاصة تزيد مػف انسػجامو كاتسػاقو، كيعتمػد ذلػؾ سػعة المعجػـ المغػكٌم لممػتكمـ كالسػيما المترادفػات، إذ يقػكـ 

 .(ُٕٓ)بتقميب العبارات بكساطة المترادفات
كمػػػف نمػػػػاذج التػػػػرادؼ التركيبػػػػٌي فػػػػي نصػػػػكص المقامػػػػات المدركسػػػػة كمػػػػا جػػػػاء فػػػػي المقامػػػػة المسػػػػكية، إذ يقػػػػكؿ   

, السػيكطٌي:  ًر, أعيذيكيـ باهلًل مػف الجػكًر, كمػف الحػكًر بعػدى الكىػكًر كأقػامكيـ فػي حسػًف طػكرو ك  )) مرحبان بالكراـً الزُّ
, كنشركـ يىمػ ى كقط , ك إذا دعا ييستجابي ثناؤكـ الميستطابي يى عىنكيـ التسمسيؿى كالدكر , مثميكيـ  مف إذا سأؿى ييجابي

, كسػػآتيكيـ بالحكمػػة كفصػػؿ الًخطػػاًب(( طىػػابي ، تمثمػػت إعػػادة الصػػياغة عػػف طريػػؽ (ُٖٓ)الكطىػػابى كبكػػـ تتجمػػؿي الخي
((مػػثمكـ مػػف إذا سػػأؿى يجػػابالتػػرادؼ التركيبػػي فػػي قكلػػو:)) كىػػذه صػػكرة مػػف صػػكر التػػرادؼ , ك إذا  دعػػا ييسػػتجابي

تميد الطريؽ أماـ  القضية األسػاس فػي الػنص بػأف تتكاجػد فػي الػنص مسػافة أكبػر فػي النص))ممػا يخمػؽ تكاجػدان 
دالليػػان أكثػػر فاعميػػة ليػػا، كمػػا أنػػو يعطييػػا الفرصػػة لمػػدخكؿ فػػي أكثػػر مػػف عبلقػػة دالليػػة مػػع عػػدة قضػػايا فػػي أجػػزاء 

ة، فتػػػػزداد ظيػػػػكران ككضػػػػكحان فػػػػي عقػػػػؿ القػػػػارئ، كيتضػػػػح دكرىػػػػا عنػػػػده فػػػػي كضػػػػع حػػػػدكد القضػػػػية الػػػػنص المختمفػػػػ
                                                           

طمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب، ،كينظر:المصِٕدكمنيؾ مانغكنك:-معجـ تحميؿ الخطاب، باتريؾ شاركدك ُُٓ))
 .  َُٕدكمنيؾ مانغكنك:

 .َّٔالنص كالخطاب كاإلجراء: ُِٓ))
 . َّٔنفسو:  ُّٓ))
 . 64دكتور خالد المنٌف: الأثر التكرار فً التماسك النصً, مقاربة معجمٌة تطبٌقٌة فً ضوء مقاالت ُْٓ))

 .ُِٓعمـ الداللة: ُٓٓ))
 .ُُْ،كينظر: نظرية عمـ النص:ِٕمي خميؿ الحمد:مدخؿ إلى عمـ النص، الياـ أبك غزالة كع ُٔٓ))
 .  ْٔينظر: أثر التكرار في التماسؾ النصي مقاربة معجمية تطبيقية في ضكء مقاالت الدكتكر خالد المنيؼ: ُٕٓ))
  .ٔٓالمقامات:ُٖٓ))



     
 

؛إذ إفَّ السيكطي ركز في مدح الذكات المتنػاظرة قبػؿ بػدء المنػاظرة، فكصػؼ السػيكطي أمػراء الطيػب (ُٗٓ)الكبرل((
 بصفات يستحقكىا: كىي بأنيـ كراـ كيعكذ باهلل مف النقصاف بعد الزيادة.  

آخر مػف إعػادة الصػياغة، كىػي عبلقػة تجمػع مػا بػيف الشػعر كالنثػر، كليػا أثػر ميػـ فػي ربػط ىػذيف  كىناؾ نكع   
المستكييف، كيستعمميا الكاتب؛ ألٌنيا تيعٌد كسيمة يستعاف  بيا إلذابة الحػدكد الفاصػمة بػيف الشػعر كالنثػر، كمحاكلػة 

 .(َِٓ)إثراء النص بالعبلقات المغكية التي تؤدم إلى انسجاـ النص
ىػػذا نجػػدهي فػػي جميػػع المقامػػات، كعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ فػػي مقامػػة ركضػػة مصػػر يصػػؼ الحيػػاة فييػػا ، إذ يقػػكؿ ك     

, كقػػرٌاءو السػػيكطي مصػػكران ىػػذه الحيػػاة: ))  ـٍ سىػػكفى بيػػا مػػف خمفػػاءو كممػػكؾو كأمػػراءى, ككيتٌػػابو كرؤسػػاءو ككزراءو ككىػػ
, كذكم ىىنػاتو كأ , كأذكيػاءو كأغبيػاءو , كفقراءو كأغنيػاءو , كأكلياءو , كشػعائري كآذافه تقيػاءى, تػالكةي قيػرآفو كتػدريسي أفنػافو

)) , كضرباتي أكتارو , كقضاءي أكطارو  ،ككأفَّ لسافى الحاؿً  يقضي  شعران عنيا إذ قاؿ:  ( ُِٓ)كنغماته كالحافه
خكافو تأس ٍكا في المعاني    بيا ما شئت ى مٍف ديفو كديٍنيا             كا 
ٌناًت المػػػػػثاًني               فمشغكؼه بآيات المثػػػػػػػاني  ٍفتيكفه ًبرى مى  كى
 كمضػػػػػطميه بتخميص المعاني            كميطىم يه إلى تخميًص عىاني 
فيكًف كبالًجفىاف  قارو                 أضر ا بالجي ـٍ مف قارئ فييا كى  كك

مًك المى  ٍعمىـو لمعمـً فييا                 كنادو لمٌندل حي  جانيككـ مف مى
ما شئتى فاٍدفى مف الد نافً    فًصٍؿ إف شئتى فييا مف ييصٌمي          كا 
  (ِِٓ)كدينىؾى صيحبةى األكياًس فييا              أك الكاساًت مينطمؽى الًعنافً  

 عاللخ انتًثَم: -7  
ت الدالليػة األخػػرل تقػكـ عبلقػة  التمثيػػؿ بػالربط بػيف القضػػايا فػي الػنص، كتتضػػافر ىػذه العبلقػة ))مػػع العبلقػا    

، كتعبػر عنيػا الػركابط المفظيػة )الكػاؼ، كمثػؿ، ككػأف، كشػبو...(، كنػرل أثػر (ِّٓ)في بناء الكصؼ داخؿ الػنص((
ىذه العبلقات التي استعمميا السيكطي؛ ليجعؿ صكرة الكصؼ في المقامػات قريبػة مػف ذىػف المتمقػي، كليسػتكعبيا 

النص جماالن كانسجامان  كتماسكان كما في المقامػة الكرديػة عنػدما  كيستقبميا بسيكلة، كاستعمؿ ىذه العبلقة إلعطاء
))فقاؿ : أٌييا األزىار إني لستي كالػذم نفى الحكـ عف نفسو التمثيؿ كالتشبيو بغيره مف الحكاـ، إذ يقكؿ السػيكطي

                                                           

 .ُُْنظرية عمـ النص: ُٗٓ))
 . ُُِينظر: عمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ : َِٓ))
 .ُٖٗالمقامات: ُِٓ))
 .َُٗ-ُٖٗ: نفسو ِِٓ))
 . ُِْعمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ: ِّٓ))



     
 

, إنػي  , كال كالذم تقاضى إليػة المشػمشي كالتػكتي كال التػيفي كالعنػبي ال أقبػؿي الرُّشػا, كال تىحاكـ إلية العنبي كالرطبي
احًب رشكة, كال أستحؿُّ مف ماًؿ المسمميفى حسكةن((  .     (ِْٓ)أطكل عمى الًغٌؿ الحشا, كال أميؿي مي صى

)) الٌمؤلػػػؤ: الحمػػػدي هلًل الػػػذم ألبسػػػني ًخمعػػػةى البيػػػاض, كجعمنػػػي بػػػيف كفػػػي المقامػػػة الياقكتيػػػة يقػػػكؿ السػػػيكطي  
بػػػاني بالتنكيػػػو كالتنزيػػػًؿ..., كشػػػبو بػػػي الحػػػػكرى اليكاقيػػػتً كػػػالٌنكًر فػػػي الٌريػػػاًض, كمػػػف  عمػػػ ي  بالتبجيػػػًؿ, كحى

 .(ِٓٓ)كالكلداف((
)) كأنيا بدره كالنيؿي حكلىيا ىآلةه, أك شػمسه فػي  :كفي مقامة ركضة مصر تشبييات كثيرة منيا قكؿ السيكطي  

)*(, أك سىريره  , أك قمػبي  كسًط سماءو ليس عمييا سىحابه أك غالٌلةه, أك كجوي دارو عميو طىيمىسافه يػدافو نيًصبى في مى
, كناداىػا ًلسػافي الٌربيػي, يػا  جيشو لو ًمصري كالجيزةي جنىاحاًف, تبٌرجٍت بأنكاًع األزىاًر البيجًة ال بالٌشيًح كالقيصػكـً
: نثرًت السماءي عمى أغصػاًنيا النجػكـى كارتيًشػؼى  , كنغٍّيري األسمكبى كنقكؿي رطكـً ركضة ٌسنٌسمًؾ بالخيضرًة عمى الخي

((م رطػـك اليًف إلػى خي يًؽ كالٌرحيؽ فمـ تحتجي في كال الحى رطيكًميا زيالؿي الرٍّ ، فػي ىػذا الػنص شػبو السػيكطي (ِٔٓ)ف خي
ركضة مصر بأنيا كالبدر كالنيؿ يدكر حكليا، أك يصكرىا كيشبييا تشبييان جميبلن كأٌنيػا الشَّػمس فػي الٌسػماًء التػي 

، يصػػكر  ىا بيػػذه الصػػكرة الجميمػػة، ثػػـ يصػػكرىا بصػػكرة الػػدار التػػي ال يحجػػب  ضػػكءىا كجماليػػا كبياضػػيا السػػحابي
يغطييا الكساء األخضر لكجكد المزارع كاألرض الخضراء التي تدكر عمييا، ثػـ يشػبييا بقمػب الجػيش الػذم يكػكف 

 جناحاهي مصر كالجيزة المذاف تكثر فييما األزىار، ليس النبات القصيرة مثؿ الشيح كالقيصكـ.    

 :ادلمبثهخ( عاللخ انتضبد) -8
،ىػػذه العبلقػػة ىػػي التػػي تبػػيح (ِٕٓ)مػػف العبلقػػات الدالليػػة األساسػػية كىػػي ناتجػػة مػػف تتػػابع قضػػيتيف متضػػادتيف    

كسػػابو فعاليػػة عميقػػة تػػدفع المتمقػػي إلػػى تتبػػع مسػػارات ىػػذا (ِٖٓ)االنسػػجاـ ثرائػػو، كا  ، فتسػػيـ فػػي تعضػػيد المعنػػى كا 
 .(ِٗٓ)يذا التقابؿ رابطان كثيقان بيف المرسؿ كالمتمقيالتقابؿ لمكقكؼ عند حدكده كمقاصده، ما يجعؿ النٌص ب

كتعد عبلقة المقابمة إحدل العبلقات النصػية التػي يػتـ بيػا تشػكيؿ قضػايا كيبػرل فػي مسػتكيات الػنٌص المتتابعػة،   
، كالتقابػػؿ قػػد يجػػرم فػػي التركيػػب الكاحػػد (َّٓ)فقػػد تجمػػع تمػػؾ العبلقػػة بػػيف قضػػيتيف  صػػغيرتيف لتكػػكف قضػػية كبػػرل

، كمػػف نمػػاذج ىػػذه العبلقػػة فػػي المقامػػات قكلػػو فػػي مقامػػة الركضػػة: (ُّٓ)ٌص، كقػػد يكػػكف داخػػؿ تػػركيبيفداخػػؿ الػػن
                                                           

 .ْٔالمقامات: ِْٓ))
 .ُِْ:نفسو ِٓٓ))

 .ُُّ)*( الطيمساف: كساء مدٌكر أخضر، فارسي معٌرب،)ينظر: األلفاظ الفارسية المعربة(، ألذل شير:
 .ُٖٖ-ُٕٖالمقامات:(ِٔٓ) 

  . ُِْينظر: نظرية عمـ النص رؤية منيجية في بناء النص النثرم: ِٕٓ))
 . ُْٕ/ِينظر: عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ)دراسة تطبيقية عمى السكر المكية(: ِٖٓ))
 .  ِّٕ:)بحث( ينظر: استراتيجية التضاد كعبلقتيا بالنزعة الصكفية ِٗٓ))
 .  ُِْينظر : نظرية عمـ الٌنص رؤية منيجٌية في بناء الٌنص النثرٌم : 530))
 .  ُْٖ/ِبيف النظرية كالتطبيؽ )دراسة تطبيقٌية عمى الٌسكر المكٌية( : ينظر : عمـ المغة النصي 531))



     
 

))نطؽى الًكتابي كالٌسنةي بأف أرضى مصرى أحسىفي الًبقاًع, كتضافرٍت عمى ذلؾى أثاري الٌصحابًة كاألتباًع, كانعقدى عميػو 
ة فيي ليا كالقيطًب كاألساًس, كقاـ النظري عمى أٌنيػا أنػزه اإلجماعي, كشىًيدى الحسُّ بأف الٌركضةى منيا كمركًز الدائر 

, أنيا أحسفي ًبقاًع األرًض بمػا صػح  فييػا  مػف القيػاًس..., كانػٍت  دارى  ميمػؾو كًخالفػةو, كسىػرير  بيقعةو فييا فأنتجى
محاء كعٌبادو  , كمقر صي كاـو , كمجمسى قيضاةو كحي , سىمطنةو كريتبةى إنافةو, كمسكىفى عمماءى أعالـو , كمفػر صػكفية كزىػادو

ؤسػػاءى ككزراءى, كقػػراءى كأكليػػاء, كفقػػراءى كأغنيػػاءى, كأذكيػػاءى  ـٍ سىػػكفى بيػػا مػػف خمفػػاء كممػػكؾو كأمػػراءى, ككيتٌػػابو كرى كىػػ كى
كأغبياءى, كذكم ىناتو كأتقياء..., كىي خفضةه في ربكة, كجمعيةه في خمكةو, ترل الماريفى في البًر كالبحػًر كأنػتى 

كلىيا مف عنيـ في بيعيد, كت عيد, كأنت متحصفه مف الثُّقالًء بقمعةو حى شاىدي كأنت ميعتزؿ ه مٍف كاف في انحدارو أك صي
ناًدؽي, كمف تماـً حيسًنيا تعٌددي أبكاًب بيكًتيا ففييا مىخمصه عند مجيًء الطارؽ... ((  .            (ِّٓ)الماًء خى

ص كىػػػي ) الكتػػػاب/ السػػػنة( ك)األرض/ البقػػػاع( كيمكػػػف تحديػػػد أجػػػزاء الثنائيػػػات المتضػػػادة كمػػػا جػػػاءت فػػػي الػػػن  
ك)دار/ مسػػػػػػكف(ك )سػػػػػػرير / مجمػػػػػػس(ك )كتٌاب/قراء(ك)رؤسػػػػػػاء/أكلياء( ك)فقػػػػػػراء/ أغنيػػػػػػاء( ك)ذكم ىنات/أتقيػػػػػػاء( 
ك)خفضػػػة /ربػػػكة( ك)جمعيػػػة/خمكة( ك)البر/البحػػػر( ك)انحػػػدار/ صػػػعد( ك)قمعػػػة/ بيػػػكت( كفػػػي اجتمػػػاع ىػػػذه األلفػػػاظ 

صػػػكرتيا كتظيػػػر الصػػػكرة المصػػػرح بيػػػا فػػػي بدايػػػة النص)أحسػػػف البقػػػاع(،  المتضػػػادة فػػػي كصػػػؼ المكػػػاف، تكتمػػػؿ
فالمجكء إلى سػؾ ىػذه المتقػاببلت يسػيـ فػي إثػراء المعنػى، كيعػزز قػكة الػربط داخػؿ البنػاء النصػي ، كبػذلؾ يتحقػؽ 

 االنسجاـ، كتؤدم إلى إثبات الداللة العامة لمنص.
 

 : عاللخ انجذٍم-9
كتحصػػؿ ىػػػذه  (،ّّٓ)ت االنفصػػاؿ فػػػي الػػنص التػػي تفيػػػد التخيػػر بػػيف معنيػػػيف((تعػػد عبلقػػة البػػػديؿ))مف عبلقػػا    

العبلقػػػة بكسػػػاطة حػػػرؼ العطػػػؼ الػػػذم يفيػػػد التخييػػػر)أك(، ك)أـ(، كيػػػرتبط اسػػػتعماؿ عبلقػػػة البػػػديؿ فػػػي المقامػػػات 
 بمقاطع الكصؼ ، كيتضمف ذلؾ كصؼ األشياء كاألماكف كالشخصيات.

عمػيكـ بػالقرًع فإٌنػو يزيػدي تي يذكر فييا خكاص كمنافع القػرع  بقكلػو:))كمف ذلؾ ما جاء في المقامة الزمردية ال   
مٌيػات ,  في الدٍّماًغ, كمرقةي الفركًج المطبكًخ فيو منعشةه مف الغشػياًت, الناشػئًة مػف األخػالًط الٌصػفراكٌيًة فػي الحي

ـي الحارةي بىٌردىا أك أطفاىا, كسكاءه في ذلؾى الدماغي أ مد بشيء منو األكرا ذا ضي ك العيفي أك الًنٍقػًرسي كمػا سػكاىا, كا 
داعى, كينكـي مف يىػبسى ًدماغيػوي ًمػف مػرًض الميػـك تقطيػران فػي األنػًؼ  كماؤهي إذا شيربى أك غيسؿ بو الرأسي سكف الصُّ
ذا الثًط(ى بعجيفو كشكم كاستخرج ماؤهي, سكف حرارة الحمى الممتيبػة كقطػي العطػش كحسػف غػذاؤه,  , كا  بال نزاعو

بخيػػاًر شىػػٍنبىر  كبنفسػػجو ميربػػى ,أحػػدرى صػػفراءى محضػػةن أك أزاؿ كربػػان, كأف كيحػػؿ بماًئػػًو المػػذككًر  كأف شيػػرب شػػربان 
ػداًع ,أك ضػمدت  رادةي القػرًع إذا ليطػ( بيػا الػرأسي سػكف الحػارُّ مػف الصُّ فرةى اليرقاًف, كجي العيناًف , أذىبى منيما صي

                                                           

 .َُٗ، ُٖٗ، ُٖٖ، ُِٖالمقامات: ِّٓ))
 . ُِْ:بيؽعمـ لغة النص النظرية كالتط ّّٓ))



     
 

حمرةي حصؿى لمادتيػا األرداعي, كمػاءي قشػًر القػرًع إذا اسػتعط بيا العيفي مف الٌرمًد الحاًر سىكف منيا األكجاعى, أك ال
 .     (ّْٓ)بو نفيى مف كجي األسناف ,أك قطر مف دىف كردو نفي الكجيى الحار  في األذف ...((

لقػػد اسػػتعمؿ السػػيكطي ىنػػا عبلقػػة البػػديؿ ليبػػيف المنػػافع كالخػػكاص التػػي تتصػػؿ بػػالقرع فػػي الطػػب كالعػػبلج فيػػو،    
الشفاء مف اإلمػراض بػإذف اهلل سػبحانو كتعػالى، كيظيػر لنػا أف عبلقػة البػديؿ ميمػة جػدا فػي ىػذا لضماف العبلج ك 

النص؛ ألنيا استطاعت أف تقدـ لنا البدائؿ الممكنة في النص مما أسيمت في االنسجاـ بيف أجزاء النص ، كليػا 
 في النص.أىمية بالغة في إحداث االنسجاـ النصي، إذ جاءت عمى نطاؽ المستكيات العميا 

 
 
 
    

 عاللخ االنسجبو االستعبرً: -11
كىي تمؾ االستعارات التي تنشأ بينيػا عبلقػات دالليػة  فػي بنيػة نصػية معينػة، مشػكِّمة بػذلؾ خمفيػة كاحػدة، كأكؿ   

"  Metaphore Fileeمف اىػتـ باالنسػجاـ االسػتعارم ىػك ميخائيػؿ ريفػاتير مصػطمحان عميػو باالسػتعارة المتعالقػة "
)) سمسمة مف االستعارات المتعالقة بكاسػطة التراكيػب، أم تنتمػي إلػى الممػة نفسػيا أك إلػى البنيػة :إياىا بأٌنيا معرفان 

نفسػػيا السػػردية أك الكصػػفية، بكاسػػطة المعنػػى، حيػػث يعبػػر كػػؿ منيػػا عػػف مظيػػر خػػاص مػػف كػػؿ أك مػػف شػػيء أك 
االسػتعارة تتجػاكز الكحػدة  المغكيػة المفػردة ، ككفؽ ليذا فإف بنية (ّٓٓ)مفيكـ تعرضو االستعارة األكلى مف السمسمة(

التي تقتصر عمى الكممة بعٌدىا " بؤرة االستعارة "كىك التصػكر السػائد فػي الببلغػة التقميديػة، إلػى اعتمػاد الخطػاب 
ٌف االسػػتعارة التػػي يمكػػف أف تتجسػػد فػػي خطػػاب تػػاـ مكتمػػؿ فػػي المقامػػات عمػػى سػػبيؿ التمثيػػؿ ال الحصػػر،  كمػػو، كا 

، إذ إٌف (ّٔٓ)((النيمية في الرخاء كالغالء, ك مقامة الطاعكف كالكباءشخصيات  المقامتيف: )) كردت عمى لساف 
الشخصيات استعارت مصطمحات فنكف متخصصة، ك إذا تأممنا ىذه االستعارات نجدىا تقـك عمى فكرتيف، ىمػا: 

ليخرجيا عف معناىا المصطمحات المستعممة ك كصؼ االبتبلءات، بحيث يحدد السياؽ داللة ىذه المصطمحات، 
القريب، إذ إٌف السياؽ))يمارس عممػو عمػى الكممػة البػؤرة كػي يثيػر داللػة جديػدة غيػر قابمػة لبلنحصػار فػي المعنػى 

 .(ّٕٓ)الحرفٌي مف جانب كالشرح المستفيض مف جانب آخر((

                                                           

 .َُُ، َُٗ، َُٖالمقامات : ّْٓ))
 .ُّّلسانيات النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب: ّٓٓ))
 .ُْٗ-ُُٔينظر المقامات:536) )
 .ُٓٓاب كعمـ النص:ببلغة الخط ّٕٓ))



     
 

عمـك عمى النحػك كبياف ذلؾ التزاـ شخصيات المقامتيف  في تمٌفظيا بترتيب سممي، بحسب انتمائيما إلى ىذه ال   
 ادآتي:               
 المقرئ        -                     
 المحٌدث -                     
 الفقيو-                     

كىذا الترتيب التمفظي المعتمد في االستدالالت الكاردة داخؿ المقامتيف يقابمػو الترتيػب الحجػاجي الػذم اسػتعممو    
 قامتيف عمى النحك ادآتي:السيكطي في الم

  القرآف الكريـ                                                                                                                -                                 
 السٌنة             -                                 

 اإلجماع    -                                  
) كقاؿ المقرم: ما ىذا التعسػيري بعػدى التيسػيًر, كمػا لنػا كىذا ما نجده في المقامة النيمية في قكؿ السيكطٌي:)     

 : ٌـّ(, )كقػاؿ المحػدٍّثي عيدنا نركم عف قيؿٍّ بف قيؿٍّ بعٌدما كنا نركم عف ابًف كثير, ما ىذا إاٌل أمر ميًيػـ, كخطػٌب ممػ
زًعتـي مما سبؽ إليكـ؟ إنمػا ىػي أعمػاليكـ تيػرىدُّ عميكـ(,)كقػاؿ الفقيػو قػد ىذا خب ٌؿ, أىجى , عيكًقبى بو مف ضى ؿه ر ميٍعضى

كةو, كضاقت كيػؿُّ فجػكة, كىػذا زمػافي تأسػيًس ميػدُّ قمػحو ال قاًعػدىة ميػدٍّ عٍجػكةو,... ( ،  كقكلػو فػي (538)(شىر قىٍت كيؿُّ نىجى
))فقاؿ المقرئ: ىذا بابي اإلدغاـً الكىبيًر فػي المُّحػكًد, كاإلخفػاًء لكػًؿ بىػدًر مينيػًر اءالمقامة الٌدرٌية في الطاعكف كالكبػ

في مىغرًب األخدكًد, كاإلقالًب لكًؿ عىيدو آلؽو إلى فمًؾ الردل كبرٍّ كدىكًد,لئف تكػررى ىػذا المػدُّ المتصػؿي فػي األكفػاًف, 
: قد جرل الدميي ا (,) قاؿ المحد ثي ـي, ككػـ ليتميكٌف كؿُّ منفصؿو ـى بػو الحػاًك كػ ـي, كنفػذى فػي العػاـً الماضػي مػا حى لميتراًك

مػػف صػػحيحو بػػو أصػػبحى لمكسػػاًد ميسػػندان, كعىزيػػزو أضػػحى فػػي لحػػًدًه غريبػػان ميفػػردان ,ككػػـ مػػف ضػػعيؼو أصػػبحى عمػػى 
ىػذا  النعًش مكضكعان, كعمى أعنػاًؽ الرجػاًؿ مرفكعػان...(,) قػاؿ الفقيػو: قػد تػكلى ذلػؾى الطػاعكفي المتػدلي, كلعػؿ  
ٌف كافى قد تأخرى في ))البداية((...(( الذم بدا فرعه مف )تتمًة االميتكٌلي(, ألـ ترى ذاؾى قد بمغى))النياية((, كا 
(ّٓٗ)                  . 

كخبلصػػة لمػػا تقػػدـ ذكػػره ييمحػػظ أنػػو فػػي أغمػػب النصػػكص يػػرد تػػرابط العبلقػػات الدالليػػة فيمػػا بينػػا ؛إذ نػػادران  مػػا    
قة كاحدة، فضبلن عف أٌف ىذه العبلقات الداللية عممت  فػي إطػار بنيػة عميػا ىػي بنيػة تمػؾ يشتمؿ النص عمى عبل

العبلقات بما يػتبلءـ ك مكضػكع المقامػات، مٌمػا حقػؽ قػكة تماسػؾ النصػكص كانسػجاميا، كتكصػمنا كػذلؾ إلػى أفٌ  
 بلغية.انسجاـ النصكص ال يتمكضع في األبنية النصية فقط، بؿ يمتد ليضـ أيضان أشكاليا الب

      ثبنَبً : يوضوع اخلغبة أو )انجنَخ انكهَّخ(:   
                                                           

 .  ُٕٔ -  ُٔٔالمقامات: (ّٖٓ)
 .َِْ-َُِ:نفسو ّٗٓ))



     
 

البنية الداللية التي تصب فييا مجمكعة مف المتتاليات بتضافر مستمر قد تطكؿ أك تقصػر حسػب مػا يتطمبػو     
، كيسػػمى مكضػػكع الخطػػاب فيػػذاف المفيكمػػاف مترادفػػاف عنػػد " فػػاف دايػػؾ" فيػػك يػػرل أف الخطػػاب))ترد (َْٓ)الػػنص
، أم عمميػػة بحػػث ىػػي البػػؤرة (ُْٓ)ات  السػػيمانطيقية فيػػو فتنظميػػا، كترتبيػػا تراكيػػب متكاليػػة ككػػؿ شػػامؿ((المعمكمػػ

، كىذا المصطمح يرادؼ مصطمح (ِْٓ)المركزية كاستكشافيا في المكضكع عف طريؽ إعادة تنظيـ محتكيات النص
، كىنػاؾ (ّْٓ)الليػة فػي الػنص /الخطػابالبنية الكمية ، إذ أف البنية الكمية تقـك بدكر أساسي في تنظػيـ األخبػار الد

مػػف فػػٌرؽ بػػػيف مكضػػكع الخطػػاب كالبنيػػػة الكميػػة، كذلػػؾ مػػػف العمميػػات التػػي تصػػػؿ إلػػى كػػؿِّ منيمػػػا، فالبنيػػة الكميػػػة 
يتكصؿ إلييا عف طريؽ عمميات أساسيا الحذؼ كاالختزاؿ؛ إذ يتـ فييا حذؼ المكضكعات الثانكية، كدمج أخرل 

خطاب فيستخمص مف خبلؿ مسح الجمؿ التي تخص ىذا المكضػكع فػي الػنص في العمكميات ... أما مكضكع ال
، كمكضكع الخطاب يختزؿ كينظـ اإلخبػار الػداللٌي لممتتاليػات ككيػٌؿ، كيعػٌده " فػاف دايػؾ" أداة (ْْٓ)مكضكع الدراسة

يرىػػا ،  بعػد قػراءة الػنص ىنػاؾ عناصػر نتػذكرىا أكثػر مػف غ(ْٓٓ)إجرائيػة حدسػية بيػا تقػارب البنيػة الكميػة لمخطػاب
، كمػػف البحػػث فػػي البنيػػات المغكيػػة يمكػػف الكصػػكؿ إلػػى البنيػػة الكميػػة (ْٔٓ)ىػػي تمػػؾ التػػي تمثػػؿ مكضػػكع الخطػػاب

لمخطاب، كاألكؿ ىذه البنيات  ىي ردكد فعؿ القارئ عف عدـ قبكلو لخطاب ما؛ ألنو يفتقر إلى البنية الكمية التػي 
، كالبنيػة الثانيػة ىػي كجػكد جمػؿ متعػددة متنكعػة (ْٕٓ)يةتجمع شتاتو، كلذلؾ تيعٌد غير مقبكلة في السياقات التكاصم

تعبر بنحكو مباشر عف قضايا كيمٌية، كىذه تسيؿ فيـ القػارئ كالمسػتمع، كالبنيػة المغكيػة الثالثػة ىػي اإلحالػة ك التػي 
ييعبر عنيا بالضمائر المحيمة إلى األشخاص، كأسػماء اإلشػارة المحيمػة إلػى األشػخاص كاألمػاكف، كليػذا فػإف لكػؿ 
خطاب بنية كمية ترتبط بيا أجزاء الخطاب، كيصؿ القارئ إلى ىذه البنية عبر عمميات متنكعػة، تشػترؾ كيٌميػا فػي 

 : (ْٗٓ)، كعميو فإٌف مكضكع الخطاب يؤدم كظيفتيف أساسيتيف ىما(ْٖٓ)سمة االختزاؿ
 يسيـ بشكؿ فعاؿ في تنظيـ أفكار الخطاب، ألنو المرتكز األساسي لدمجيا. -ُ

                                                           

 . َُٖينظر: لسانيات النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب:  َْٓ))
 .ُٖٓالنص كالسياؽ: ُْٓ))
 .ِِٓينظر: الترابط النصي : ِْٓ))
 .ِٕٕينظر: لسانيات النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب: ّْٓ))
 .ِِٔ-ِِٓينظر: الترابط النصي : ْْٓ))
  .ِْينظر: لسانيات النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب:ْٓٓ))
 .ُُٗ: ينظر: عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ ْٔٓ))
 .ْٓينظر: لسانيات النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب: ْٕٓ))
 .ْٔ-ْٓ: نفسو ينظر :  ْٖٓ))
 .ُُٗ:ؽينظر : عمـ لغة النص النظرية كالتطبي ْٗٓ))
 



     
 

 إلى معرفة العالـ المتصمة بالمكضكع بالنسبة إلى المتمقي .    يعٌد مؤشران -ِ
ذا أنعمنػا النظػر فػي    ذا ذىبنا إلى مقامات السيكطي نجد أٌنيا أنمكذجػان فنٌيػان، كتحفػة مػف تحػؼ األدب العربػي كا  كا 

انػػت ذات مكضػػكعاتيا، نجػػد أف مؤلفيػػا قػػد نػػكع فػػي مكضػػكعاتيا تنكيعػػان كبيػػران ، كفضػػبلن عػػف ذلػػؾ فػػإف المقامػػات ك
لكنيف مقامة المناظرة كالمفاخرة ، كمقامة المقالة، فقد احتكت أدبان كتاريخان، كطبان كحديثان كفقيػان، كتفسػيران كسياسػية، 
كنقدان ككصفان، فيي مختمفة المكضكعات ، كىي تعرض عمى مائػدة المقامػات العربيػة التػي سػبقت السػيكطي ألكانػان 

عنػػػػد المقػػػػامييف الػػػػذيف سػػػػبقكه، كاألسػػػػباب التػػػػي أدت إلػػػػى التنػػػػكع  فػػػػي جديػػػػدة مػػػػف المكضػػػػكعات لػػػػـ نعيػػػػد مثميػػػػا 
 مكضكعات  مقامات السيكطي :

أنو كما ذكرنا سار في اغمب مقاماتو عمى خطػة المنػاظرة كالمقالػة ممػا أعطػاه الحريػة فػي تنػاكؿ المكضػكعات -ُ
 لمختمفة .

ات متجػػددة غيػػر محػػددة ، فالسػػيكطي لػػـ إٌف المقامػػات ارتبطػػت بمناسػػبات أك ظػػكاىر مػػف اجميػػا، كىػػذه المناسػػب-ِ
يكػػف غائبػػان عػػف عصػػره كمجتمعػػو فػػي مقاماتػػو، فجػػاءت بعضػػيا تشخيصػػان لمحيػػاة االجتماعيػػة،  كىػػذا مػػا نجػػده فػػي 
ؿ، التػػػي كانػػػت عمػػػى شػػػكؿ منػػػاظرات بػػػيف ألػػػكاف الػػػكرد المختمفػػػة أك ألػػػكاف الفاكيػػػة أك ألػػػكاف  المقامػػػات السػػػت األيكى

كسرعاف ما يدرؾ أف ما تحدث عنو السيكطي في المقامات مجػرد رمػكز أراد بيػا  الخضركات  كاألحجار الكريمة،
عطػاء كػؿ  دالالت أكسع في الحياة االجتماعية أك الكاقعية ،ككاف ىدفو مػف  كراء المكضػكع كمػو كشػؼ الزيػؼ، كا 

شخيصػان ، كالنكع ادآخر مف المقامػات جػاء عمػى شػكؿ مقالػة ت( َٓٓ)ذم حؽ حقو، كتقكيمو بميزاف الذىب الحساس
كعبلجػػػان، لظػػػكاىر تفشػػػت فػػػي ذلػػػؾ العصػػػر، فكانػػػت المقامػػػات األخيػػػرة عمػػػى شػػػكؿ مقػػػاالت نقديػػػة دقيقػػػة تناكلػػػت 
مكضػػػػكعات تكضػػػػح األدراف التػػػػي حمػػػػت بػػػػالمجتمع المصػػػػرم، كفييػػػػا كصػػػػؼ دقيػػػػؽ لمسػػػػمكؾ البشػػػػرم ، ككانػػػػت 

األخبلقيػػة، فالنػػاس إذا  مكضػػكعات ىػػذه المقامػػات أخبلقيػػة ، كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف السػػيكطي ال يتخمػػى عػػف غاياتػػو
ذا انفرجت الكربة عنيـ  أصابتيـ مصيبة جزعكا كفزعكا، كنسكا أٌنيـ كانكا عمى حالة طبيعية  في يكـ مف األياـ، كا 

 .(ُٓٓ)نسكا أٌف الزماف قد يصيبيـ  مف حيث ال يعممكف فيـ أبناء المحظة كفي خضـ ذلؾ تسير الحياة
ر مػف الفنػكف، كسػعة حفظػو ،كػؿ ذلػؾ كفػٌر مػادة خصػبة يسػتمد منيػا ثقافتو المكسكعية، كباعو الطكيؿ في كثي-ّ

 عند الحاجة.
 .(ِٓٓ)مكقؼ السيكطي مف السبلطيف المماليؾ كالخميفة العباسي كعمماء عصره-ْ
فاألسباب التي ذيكرت كما يبدك كانت دافعان لمسيكطي عمػى التنكيػع  فػي مكضػكعات مقاماتػو ، كحػافزان لػو عمػى    

 لـ تدر في خمد مف سبقو مف المقامييف . طرح مكضكعات جديدة

                                                           

 .ِّٔ-ِّٓينظر: فف المقامات بيف المشرؽ كالمغرب: َٓٓ))
 .َِْ-ِّٖينظر: نفسو: ُٓٓ))
 .ِّٓينظر: :نفسو: ِٓٓ))



     
 

ٌمػا    كمما تقدـ يتضح أف الفكاصؿ بػيف المقامػات ليسػت كبيػرة فػي مكضػكعاتيا ، فقػد تنػاكؿ مكضػكعات فضػبلن عى
ذيكػػػر مكضػػػكعات نحكيػػػة كلغكيػػػة ككػػػذلؾ األلغػػػاز، كقػػػد كتػػػب أنماطػػػان مختمفػػػة مػػػف المقامػػػات بعضػػػيا أخػػػذ طػػػابع 

الػػة  أك النقػػد أك القصػػة الصػػريحة ، كتمتقػػي سػػائر المقامػػات فػػي غايػػة رئيسػػية المنػػاظرات كبعضػػيا أخػػذ طػػابع المق
 ىدفييا أخبلقي  محض.

 البنية العميا: -ثالثا
لكػػؿِّ نػػص بنيػػة عميػػا تميػػزه كتجعمػػو ينتمػػي إلػػى نػػكع معػػيف مػػف النصػػكص عمػػى الػػرغـ مػػف أف ىػػذه البنيػػة العميػػا    

ي النص عف بنية كمية خاصة تالية حسػب، بػؿ إنيػا تحػدد ترتبط بالجانب الشكمي مف النص، كىي)) ال تكشؼ ف
( الػذم schemaفي الكقت نفسػو النظػاـ الكمػي ألجػزاء الػنص أيضػان... كمػف ثػـ فإنَّيػا نػكع مػف التخطػيط)مخطط 

،إذ تعد))إحػػدل الػركابط النصػية عمػػى المسػتكل األعمػى بعػػٌدىا أداة تنظيميػة تحػدد النظػػاـ (ّٓٓ)يتػكاءـ الػنص معػو((
، ككػػػذلؾ ىػػػي))المخطط المجػػػرد الػػػذم يحػػػدد النظػػػاـ الكمػػػي لػػػنص مػػػا، كتتكػػػكف مػػػف (ْٓٓ)ء الػػػنص((الكمػػػي ألجػػػزا

، أم إٌف ىذه البنية شأنيا شأف األبنية ( ٓٓٓ)مجمكعة مف المقكالت التي تركز إمكاناتيا التأليفية في قكاعد عرفية((
لعميػػا كالكبػػرل( فػػي أنيمػػا ال ترتكػػز عمػػى قكاعػػد عرفيػػة كلكػػف ىنػػاؾ سػػمة مشػػتركة أخػػرل بػػيف البنيتيف)ا -النحكيػػة

 .(ٔٓٓ)تتحداف بالنظر إلى جمؿ مستقمة أك تتابعات تجزيئية في الجمؿ، بؿ بالنسبة لمنص بكصفو كبلن 
كعميػو ىنػاؾ أساسػاف لمبنيػة العميػا ،األكؿ : ىيكمػي يسػتند إلػى قكاعػد عرفيػة، كادآخػر : تػداكلي مػرتبط بغػرض     

كبلىمػػا مترابطػاف إذ يشػػترط عنػد تكػػكيف الػنص أف يعمػـ المنػػتج مػاذا يريػػد بكسػاطة الػػنص ، ك (ٕٓٓ)الكاتػب كمقصػده
المخطػػط لػػو؛ لػػذلؾ فيػػك ينشػػط القالػػب المناسػػب ليػػذا المطمػػب ذم الصػػكرة النمطيػػة الػػذم يصػػبح حينئػػذ ذا قيمػػة 

 .(ٖٓٓ)تكجييية في عممية استقباؿ النص كتفسيره
ص المدركسة مف المقامات، كبيػاف أنكاعيػا، كأشػكاليا النصػٌية، كنحف في ىذه الدراسة يجب عمينا تحديد النصك   

إذ يرل )فاف دايؾ( أٌف ))التفريؽ بيف أنكاع مختمفة مػف األبنيػة النصػية ضػركرم؛ ألفَّ ىػذا يػرتبط بمعػايير إدراكيػة 
، فضبلن عف أٌف لكؿ نػكع مػف أنػكاع النصػكص مبلمػح كصػفات خاصػة (ٗٓٓ)كاتصالية كاجتماعية كثقافية متباينة((

النصػػكص السػػردية, الجدليػػة )الحجاجيػػة(, كالبحثيػػة(, كقػػد قٌسػػميا )فػػاف دايػػؾ( عمػػى  ثبلثػػة أنػػكاع رئيسػػة ىػػي: )

                                                           

 . َُِعمـ النص ،مدخؿ متداخؿ االختصاصات:  ّٓٓ))
 .ُٕٓرؤية منيجية في بناء النص النثرم:نظرية عمـ النص  ْٓٓ))
 .ُِِعمـ النص: مدخؿ متداخؿ االختصاصات: ٓٓٓ))
  .َِٗينظر: نفسو:ٔٓٓ))
 .ُٕٓبناء النص النثرم: ينظر: نظرية عمـ النٌص رؤية منيجية في ٕٓٓ))
 .ِْٔ -ِْٓفييفجر:  ف ديترانيو م ينظر: مدخؿ إلى عمـ المغة النصي، فكلفجانجٖٓٓ))
  .ِْٓ: مدخؿ متداخؿ االختصاصاتعمـ النص، ٗٓٓ))



     
 

كحػػدد أسػػس التنمػػيط كالتجنػػيس النصػػي فػػي ضػػكء السػػمات الدالليػػة الضػػركرية السػػتقباؿ أمثػػؿ لممعنػػى، كالعنػػاكيف 
   (َٔٓ)كالصياغات الخاصة بالنصكصالفرعية، كاإلشارات التي  يحمميا إلى نمط النص كالبنية العميا، 

 :(ُٔٓ)كقػػػٌدـ )ركبرت دم بكجراند( كصفان أشمؿ ألنكاع النصكص ىك ادآتي   
: نجد مراكز الضبط في عمـ الػنص فػي معظميػا تصػكرات لمشػيء كالمكقػؼ، كيػتـ إثػراء  النصكص الكصفية -ُ

صػػػػبلت مثػػػػؿ الحػػػػاؿ كالصػػػػفة بيئاتيػػػػا بكثػػػػرة االتجاىػػػػات إلػػػػى كشػػػػؼ الكصػػػػبلت مػػػػع تكػػػػرار كجػػػػكد أنػػػػكاع مػػػػف الك 
 كالتخصيص، أعـ ما يجرم تطبيقو مف أنماط المعمكمات كىك اإلطار.

: كمراكػز الضػبط فػي عػالـ الػنص فػي أغمبيػا تصػكرات الحػدث، كالعمػؿ التػي تػنظـ فػي النصكص القصصػية -ِ
ة، كالزمنيػػة، تكجػػو مرتػػب لمكصػػبلت، كيتكػػرر كركد الكصػػبلت مثػػؿ: العمػػة، كالسػػبب، كالتمكػػيف، كالغػػرض، كالمقابمػػ

 كأعـ نمط لممعمكمات ىك المشركع.
: مراكز الضبط فييا قضػايا كاممػة تنسػب إلييػا قػيـ الصػدؽ كأسػباب العتقػاد ككنيػا حقػائؽ النصكص الجدلية -ّ

كتكػػػرر أنػػػكاع مػػػف الكصػػػبلت مثػػػؿ: اإلفػػػادة، اإلدراؾ ،اإلرادة، كالسػػػبب كيشػػػتمؿ الػػػنص السػػػطحي عػػػؿ حشػػػد مػػػف 
ر نمػػاذج المعمكمػػات تطبيقػػان ىػػك نمػػكذج الخطػػة الػػذم غايتػػو االنتيػػاء إلػػى مشػػاركة فػػي عبػػارات تحديػػد القيمػػة، كأكثػػ

 المعتقدات.
: يبدك عالـ النص فييا في عبلقة تبادلية مع األنماط المناسبة مف المعمكمات حكؿ العػالـ النصكص األدبية -ْ 

عػػادة الػكاقعي المقبػكؿ، كالمقصػكد ىنػػا حػٌث بعػض النظػرات الثابتػػة إلػى تنظػيـ العػال ـ الػػكاقعي بكاسػطة التقػاببلت كا 
 الترتيب.

: كفييػػػػا يتسػػػػع التخطػػػػيط لمخيػػػػارات بػػػػيف المسػػػػتكيات المتداخمػػػػة كاألصػػػػكات، كالنحػػػػك، النصػػػػكص الشػػػػعرية -ٓ 
كاألفكػػػار، كالعبلقػػػات، كالخطط،...،ىكػػػذا، كبيػػػذه الطريقػػػة يػػػتـ تحػػػكؿ التنظػػػيـ بالنسػػػبة لكػػػؿ مػػػف العػػػالـ الحقيقػػػي 

ٌف زيادة التحفيز بالنسبة لممنتج كالتركيػز بالنسػبة لممسػتقبؿ سػتزداد مػدًه حتػى كالتخاطب حكؿ العالـ إلى  مشكمة، كا 
 ٔتصمح عناصر النص ألف تؤدم كظائؼ متعددة.

 :كيتكقع فييا أف تتفؽ اتفاقان تامان مع العالـ الكاقعي المقبكؿ ما لـ تقـ دالئؿ عمى ذلؾ النصكص العممية-ٔ
ييعرض عالـ النص فييا مف خبلؿ عممية تدريجية مػف المػزج ؛ألنػو يفتػرض :كينبغي أف  النصكص التعميمية -ٕ

فػػي المسػػتقبؿ الػػنص أف يكػػكف لديػػو معمكمػػات كافيػػة عػػف مسػػاحات المعرفػػة التػػي يتطمبيػػا الػػنص العممػػٌي، فيتخػػذ 
 النص طابع المشكمة ثـ يتخمى عف ىذا الطابع فيما بعد .

 دثة طابعان خاصان بسبب التغير في نكبات المتكمـ.: كيتخذ التنظيـ السطحي لممحانصكص المحادثة -ٖ 
كلعؿ))إدراج نص ما ضمف ىذا النكع أك ذاؾ يعتمد اعتمادان كاضحان عمى كظيفة النص فػي االتصػاؿ، كلػيس     

،كمػف قػراءة نصػكص المقامػات نجػد أف بعضػان منيػا نصكصػان  (ِٔٓ)عمى شكؿ اخراجو في ظاىر الػنص فحسػب((

                                                           

 .ِِٓ-ِْٗعمـ النص مدخؿ متداخؿ االختصاصات: ينظر: َٔٓ))
 .ُْٕ-ُْٓالنص كالخطاب كاإلجراء: ينظر: ُٔٓ))
 .ِّٔنص:مدخؿ إلى عمـ لغة ال ِٔٓ))



     
 

داث كالكقائع  كترتبيا بشكؿ تتابعي، كبعضيا نصكص جدلية جاء بيا لتأكيد عدد مػف سردية تستثمر لتنظيـ األح
األمػػػكر الدينيػػػة كمنمخطابمخطابمخطػػػاب األمػػػكر االجتماعيػػػة كالسياسػػػية ،كاسػػػتعمؿ فييػػػا السػػػيكطي كسػػػائؿ اإلقنػػػاع 

لمسػػيكطي كتػػرتبط بكسػػاطة عبلقػػات بػػيف المفػػاىيـ كالتصػػكرات، كاشػػتمؿ سػػطح الػػنص عمػػى حشػػد كسػػائؿ الػػربط، ك 
نصكص أخر كصفية معظميا تصكرات لممكاف كركضة مصر كغيرىا  مف المكاقؼ، كذلؾ نجد تداخبلن بيف ىػذه 

 األنكاع في نصكص المقامات فيتدخؿ السرد بالكصؼ كالكصؼ بالجدؿ...                           
 

      

           

 
 
 
 
 
:)) الرماف كاألترج كالسفرجؿ كعمى سبيؿ األمثاؿ ال الحصر، يصؼ السيكطي في لمقامة التفاحية يصؼ 

الشعر فييا, يقكؿ في األترج:" األترج كما أدراؾ ما األترج كالكمثرل كالنبؽ كالخكخ:))ثـ  يذكر أبياتان مف 

,فيسر باألترج عمف  (89{)ٌٌظف:كأعتدت ليف ميٌتٌكأ}مذككر في التنزيؿ, ممدكح في الحديث, قاؿ تعاؿ

ركل كرأل في الحديث الصحيح كىك الكابؿ الصيب:" مثؿ المؤمف الذم يقرأ القرآف مثؿ األترجة طعميا طيب 
بارد رطب في ا ألكلى, يصمح غداء كدكاء مشمكمان كمأككالن, يبرد عف الكبد حران, كيزيد في  كريحيا طيب,...

كالسيكطي لـ يقصر في كصفو عمى  ,(ّٔٓ)شيرة الطعاـ دسران, يقطي القيء, كاإلسياؿ المزمنيف دىران...((
ف قيمة عبلجية، كأكرد ما المحاسف الظاىر لمفكاكو كالخضركات، بؿ تعدل ذلؾ إلى بياف منافعيا الطبية كماليا م

كصؼ بيا الشعراء، كما كرد مف أحاديث نبكية، كأغمب ىذه األنكاع مما تنبت بيئتو فيك مرتبط بأرض مصر 
 أشد ارتباط. 

كالمقامة المسكية تقـك  عمى الجدؿ بيف أربعة أمراء مف الطيب كىـ: )المسؾ، كالعنبر،الزعفرا كالزعفراف ، 
لحكـ،إذ نجد السيكطي،يقكؿ لرابعيـ الزباد:)فمست تعد مع ىؤالء مف األقراف،...، كمتى كالٌزباد(،لبياف مف أحٌؽ با

 .(ْٔٓ)ادعيت أنؾ رابعيـ قيؿ لؾ: اخسا، كمتى جاريتيـ في ميداف السبؽ فكبكان لؾ كتعسا...((
                                                           

 .ٖٔػػػػػػ  ٖٓالمقامات:((ّٔٓ
 .ِٕػػػػػػػػ ُٕنفسو:( (ْٔٓ

 نوع النص رقم المقامة

 جدلً وصفً 1

 جدلً وصفً 2

 سردي وصفً 3

 صفً 4

 جدلً وصفً 5

 جدلً وصفً 6

 وصفً 7

 جدلً وصفً 8

 وصفً 9

 جدلً وصفً 10

 وصفً سردي 11

 جدلً سردي 12



     
 

 

 الفصل الثالث
 معاٌٌر نصٌة أخرى     

 ٌتضمن:
         توطئة-

 النصمعاٌٌر تتصل بمستعمل : المبحث األول

 وٌتضمن:

ة   ٌّ  أوالً: القصد
ة  ٌّ  ثانٌاً: المقبول
ٌّة  ثالثاً: اإلعالم

 المبحث الثانً: معاٌٌر تتصل بالمؤثرات        

 الخارجٌة                            

 وٌتضمن:

 أوالً  :السٌاق 
 ثانٌاً: التناص 



     
 

 

 الفصؿ الثالث
  معاييره نصية أيخرل في المقامات

 : توِطئة
نتهينا من دراسة معياري )الاتساق والانسجام( في الفصلين ألاول والثاني على التوالي، ن ابعد أ

سنتناول في هذا الفصل دراسة بقية املعاًير النصية التي أقزها )دي بوجزاند دريسلز( وهي )القصدًة، 

 املقبولية، إلاعالمية، السياق، التناص(.

 عف السياؽ الذم أنتج فيو، ان إف أية محاكلة لتفسيره كتأكيمو بعيدفي المقاـ األكؿ، ف ان حديثنا تكاصمي إذا كافف
 ضربان مف المحاؿ.تعٌد 
إذا تأممنا كؿ عنصر مف ىذه العناصر ،نجده يرتبط بمعيار مف المعايير التي اقترحيا )دم بك جراند   

كالمكاف فكبلىما متصؿ كدريسمر(؛ فالمتكمـ يرتب بمعيار المقصدية ، كالسامع بمعيار المقبكلية ،أما الزماف 
عصكر مختمفة ؛ بذلؾ نككف قد أدخمنا  فبمعيار السياؽ الذم يفتح عمى نحك أشمؿ ليضـ نصكصان أخرل م

   .التناص عنصران سياقيان خامسان، كمعياران سابعان مف معايير النصية
 كيشتمؿ ىذا الفصؿ عمى أمريف : 
 كالمقبكلية، كأضيؼ إلييما معيار االعبلمية(؛ألٌنيا    احدىما: ما يتعمؽ بمستعممي النص كمعايير)القصدية، 

 )المتكمـ / الكاتب( ك )المتمقي / القارئ(. تختص بػػػ
 ادآخر:ما يختص بالمؤثرات الخارجية التي تؤثر في النصكص المدركسة، كمعيارم))السياؽ،ك التناص(( 

عيار مف ىذه المعايير في المباحث أك النصكص الخارجية. كسكؼ نكضح كؿ م كالمتمثمة بالسياؽ الخارجيٌ 
 ادآتية: 
 
 

 

 

 

 

 

 



     
 

 المبحث األكؿ
 معايير تتصؿ بمستعممي النص 

 أوالً: انمظذٍّخ

 توعئخ :  
يعد مفيـك القصدية مف المفاىيـ األساسية كالمعيار الثالث مف معايير النصية، كالركيزة الرئيسة الفاعمة في    

نتاج نص متماسؾ كمترابط؛ لكي يتـ الكصكؿ إلى ىدؼ مكسكـ في التداكلية، كيتضمف مكقؼ منشئ النص إل
النقاد كالببلغيكف القدماء كالمحدثيف عف القصدية بألفاظ كثيرة نحك: الغرض، عبر ،(ٓٔٓ)خطة محددة

 . (ٔٔٓ)كالحاجة، كالمراد، كالفائدة كغير ذلؾ 
،أما في (ٕٔٓ)الركح العميا(( كالقصدية ليست فكرة جديدة ، ففي الفمسفة االغريقية كانت تشير إلى )) قكة

 . (ٖٔٓ)االستعماؿ الحديث ؛ فيي مكقؼ منتج النص إلنتاج نص متناسؽ 
،أف ىدؼ النظرية القصدية كصؼ ،كتحميؿ ارتباط  Husserl، كىكسرؿ  Brentanoكيرل  فرانتس برنتانك   

 .(ٗٔٓ)الفكر بمكضكع ما؛ لمكشؼ عف ماىية ذلؾ المكضكع أك الشيء 
خاؿ القصدية في صمب النشاط النفسي الذاتي، أما ىكسرؿ فنظريتو في القصدية تدعى كحاكؿ  برنتانك اد  

، فالقصدية عنده العبلقة الثابتة في ارتباط أفعاؿ  ((ظاىراتي)) عطى ليا معنى فينكلكجي أفقد بالمكضكعية ، 
لفاعمية التي الكعي مع المكضكع المعني ،كىك حصيمة تركيب تمؾ األفعاؿ في كحدة الكعي بالمكضكع ، با

، كىك بيذا ألغى إفتراض ذات حقيقية كمكضكع حقيقي (َٕٓ)يمارسيا الذىف في التكجو إلى المكضكع لئلحاطة بو 
 عند استعانتو بمفيـك التكقؼ لكي يستبقي القصدية . 

، عندما  Max scheler،كماكس شيمر  Heideggerكلـ يخرج عف رؤية برنتانك ،كىكسرؿ كؿ مف فييدغر  
صدية لدييما الجكانب االنفعالية أك العاطفية ،فالمشاعر التي أحسسيا نحك شخص كالحب ،كالكراىية طالت الق

ليست مف خمؽ الفرد ، بؿ إف الشعكر لو مكضكع يقصده يتعدل العاطفة الذاتية كيجعمو مستقبلن عمى نحك ما ، 
 .  (ُٕٓ)فيذه المكضكعات ىي العنصر األكؿ لمحياة 

                                                           

 .ْٗينظر: مدخؿ إلى عمـ المغة النصي: ٓٔٓ))
 . ِّْٔ/ ُْ(ينظر: لساف العرب : مادة قصد : ٔٔٓ)
 . َٔسماعيؿ : أصبلح  (ينظر : نظرية جكف سيرؿ في القصدية دراسة في فمسفة العقؿ:ٕٔٓ)
 .ُِٖص كتحميؿ الخطاب : ( المصطمحات األساسية في لسانيات النٖٔٓ)
 .ِٔ(ينظر : نظرية جكف سيرؿ في القصدية دراسة في فمسفة العقؿ: ٗٔٓ)
 .ٔٔنفسو :  (ينظر: َٕٓ)
 .ٕٔنفسو :  (ُٕٓ)



     
 

دية بقكلو : ))القصدية ىي تمؾ الخاصية لكثير مف الحاالت كالحكادث العقمية التي القص syrilكعرؼ سيرؿ    
، كىي تبعان ليذا ( ِٕٓ)تتجو عف طريقيا إلى األشياء ، كسير األحكاؿ في العالـ،  أك تدكر حكليا ، أك تتعمؽ بيا((

عتقاد بأف الذم تعتقد بو ىك التعريؼ تتضمف ظكاىر عقمية كثيرة ، فعندما تممؾ اعتقادان فبلبد مف أف يككف اال
الكاقع، كمممح عاـ لحاالت عقمية مختمفة كثيرة ، فاالعتقادات ،كالرغبات ، كادآماؿ ، كاألحكاـ ، كالمقاصد تظير 

 القصدية.
كيستمد مفيكـ القصد شرعية كجكده في الدراسات المسانية ؛ قديميا ، كحديثيا مف أف كؿ فعؿ كبلمي يفترض    

 . (ّٕٓ)كاصؿ كاالببلغ ،فبل يتكمـ المتكمـ مع غيره إاٌل إذا كاف لكبلمو قصدفيو كجكد نية لمت
نما قصدٌية مشتقة مف القصدٌية    فالمعنى المغكم : ))صكرة حقيقية مف القصدٌية كلكنو ليس قصدٌية باطنية كا 

عؿ االتصالي عف . كبيذا ال غنى ألم تشكيمة لغكٌية ييراد استعماليا في التفا(ْٕٓ)الباطنية لمستعممي المغة ((
 . (ٕٓٓ)تكافر القصد بأف تككف نٌصان، كعف قبكليا عمى ىذا األساس 

ييفيـ مف ىذا أٌنو يجب أف تككف ىناؾ عبلقة بيف الكقائع المغكٌية كمستعمميا، إذ ال بٌد مف أف تككف ىذه    
كراءىا قصد ميعبَّره عنو دكف أف يككف مف الكقائع مبٌينة لمقاصد كأىداؼ مستعمؿ المغة، فتتابع الصكر المغكٌية 

:))مكقؼ منشئ النص مف ككنو صكرة ما مف صكر المغة ، قصد بيا كعرفيا بكرجراند بػػ ييعٌد ضربان مف العبث، 
مف كسائؿ متابعة خطة معينة لمكصكؿ الى ، يتمتع بالسبؾ كااللتحاـ ، كاف مثؿ ىذا النص كسيمة  أف تككف نصان 
 . ىناؾ عبلقة جكىرٌية بيف ىذا المعيار كمعيارم االتساؽ كاالنسجاـ كىذا يؤٌكد أفٌ  ،(ٕٔٓ)غاية بعينيا ((

مف في األساس نشاطه تكاصمٌي ، كال كجكد ألمِّ تكاصؿو عف طريؽ العبلمات  المغةى أف عمى ىذا األساس ك      
األمري  أكثر لزامان يصبح . ك  (ٕٕٓ)دكف كجكد قصدٌية كراء فعؿ الٌتكاصؿ ؛ ألفَّ المقاصدى ىي ليب  العممٌية الٌتكاصمٌية

عندما يستعمؿ المتكٌممكفى نصكصان غير مكتممة االتِّساؽ كاالنسجاـ ؛ لذا يتكجب إدخاؿ مستعممي الٌنص ضمف 
 ،كمما تقدـ نرل أف لمقصدٌية مفيكميًف : (ٖٕٓ)معايير الٌنصٌية

تاج الٌنص ىك أٍف يحمؿ األكؿ : يرل أفَّ االٌتساؽ كاالنسجاـ ىدؼه نيائي لمقصدٌية ؛ كبيذا يككف القصد مف إن
؛ ألفَّ ))اعتقاد المنشئ أفَّ سمسمة األحداث القكلٌية التي ينتجيا ييمكف أٍف تشٌكؿ نصان مسبككان ...  (ٕٗٓ)غاية نٌصٌية

... يككف أداة لتحقيؽ مقاصد المنتج ، كأف ينقؿ معرفة أك يحٌقؽ ىدفان جرل تكصيفو في إطار خطة 

                                                           

 .ٖٔ: نظرية جكف سيرؿ في القصدية دراسة في فمسفة العقؿ(ِٕٓ)
 .ٔٗخضر الصبيحي : ـ النص كمجاالت تطبيقو : محمد األعمإلى ينظر : مدخؿ (ّٕٓ)
 .ِٖ: جكف سيرؿ في القصدية نظرية (ْٕٓ)
 .ُِٓينظر: مدخؿ إلى عمـ لغة النص:   (ٕٓٓ)
 . َُّجراء : النص كالخطاب كاأل (ٕٔٓ)
 .   ُّٖ: (مقاربة لغكٌية تداكلٌية)ينظر : استراتيجيات الخطاب  (ٕٕٓ)
 .  ْٕينظر : نظرية عمـ الٌنص رؤية منيجٌية في بناء الٌنص النثرٌم :  (ٖٕٓ)
 .  ْٖ-ْٕينظر : نفسو :  (ٕٗٓ)



     
 

ارم االتِّساؽ كاالنسجاـ معان يتضمف حرصوي كرغبتوي عمى إيصاؿ مكضكعة.... فمحافظة منتج الٌنص عمى معي
 .(َٖٓ)مقاصد إلى متمقيو مستمعو(( 

الثاني : يحمؿ غاية برجماتٌية )نفعٌية( ، إذ يرل أٌف االتِّساؽ كاالنسجاـ كسيمةه ضمف كسائؿ أخرل يرٌكضيا 
بإفساد التماسؾ المعنكٌم في الٌنصِّ بغية  المرسؿ في تحقيؽ مقصده ؛ كيعني ىذا أفَّ منتج الٌنصِّ غالبان مايقكـ

 . (ُٖٓ)الكصكؿ إلى نتيجة ما ، كال يؤٌدم ذلؾ إلى فقداًف الٌنصِّ لمتقبمٌية
إذف فيناؾ نسبة تسامح في مجاؿ القصد ، إذ باإلمكاف أٍف يظؿَّ الٌنص  قائمان مف الٌناحية العممٌية حٌتى مع  

، كىذا الٌتسامح ييعد  مف عكامؿ ضبًط الٌنظاـ الذم يتكسط بيف  الغياب التٌاـ لمعيارم االتِّساؽ كاالنسجاـ
 .  (ِٖٓ)االستراتيجٌياًت المغكٌية، كالمطالب السائدة لممكقؼ

 :( ّٖٓ)كيككف القصد في الٌنصِّ عمى نكعيفً 
حك : : ما يعٌبر عف المعنى الحرفٌي أثناء التمٌفظ بالخطاب طبقان لممكاضعة المغكٌية ن القصد المباشر )الٌصريح(

افتح الٌنافذة ، كيمثمو أساليب الطمب في العربية : ) األمر كالنيي ، كاالستفياـ ،كالنداء ، كالعرض كالتحضيض 
 ،التمني ، الترجي (.

:كىك يعٌبر عف المعنى المستنتج )المؤكؿ( مف الخطاب مف دكف الٌتصريح بو  القصد غير المباشر )الٌتمميحي(
تطمب )افتتاح النافذة(، كيمثمو : ) االستمزاـ الحكارم ، كاالقتضاء التداكلي ( نحك: لقد تعٌرؽ جسدم . كبذلؾ ي

(ْٖٓ )  . 
كبناءن عمى ىذا الفيـ يمكف أٍف نعدَّ ))القصدٌية كسط بيف طرفيف متضاديف : التأكيبلت البلمتناىية التي قد    

ت مقاصد المؤلؼ، كمف تغٌيرات تككف متناقضة ، كالتأكيؿ الحرفي الكحيد،إذ ىي تنطمؽ مف ثبات المعنى لثبا
 .   (ٖٓٓ)التأكيؿ الخاضع إللزاماًت عصر المؤلؼ  كالٌسياؽ اٌلذم يعيشي فيو((

كمف الميـٌ أيضان بياف ارتباط  القصدٌية بالمتمٌقي، ألٌف اليدؼ منيا الفيـ الذم ىك ))تحديد دقيؽ لمراد المتكٌمـ،   
، كالمتمٌقي ال يكتفي فقط بتحرير قصد (ٖٔٓ)عديدة في المغة((كتعييف لممعنى المقصكد مف المفظ ضمف محتمبلتو ال

المرسؿ،بؿ يشٌكؿ لنفسو قصدان خاٌصان قد يككف أضيؽ أك أكسع مف معنى المرسؿ بحسب ذخيرتو المغكٌية كقدراتو 
 . (ٕٖٓ)المعرفٌية، فيتشارؾ معنى المتمٌقي كمعنى المرسؿ في إنتاج النص

                                                           

 . ُٖٓ- ُٕٓالٌدرس النحكٌم الٌنصٌي في كتب إعجاز القرآف الكريـ :  (َٖٓ)
 . ْٖػْٕينظر: نظرية عمـ النص رؤية منيجٌية في بناء النص النثرٌم: (ُٖٓ)
 .  َُْ-َُّينظر : الٌنص كالخطاب كاإلجراء :  (ِٖٓ)
 . ُُِ-ُٖٖاستراتيجٌيات الخطاب مقاربة لغكٌية تداكلٌية :   (ّٖٓ)
 . ْٔ: د. عايد جدكع : (ع)ماـ الحسيف الحجاج في كبلـ األ ينظر :  (ْٖٓ)
 .ُُِاستراتيجٌيات الخطاب مقاربة لغكٌية تداكلٌية : (ٖٓٓ)
 .ِْٖ(  فمسفة التأكيؿ، دراسة في تأكيؿ القرآف  : ٖٔٓ)
 .َُِينظر: المفارقة الركائٌية، الركاية العراقٌية نمكذجان، ، أطركحة دكتكراه، :   (587)



     
 

ممٌية القراءة تسير في اتجاىيف متبادليف، مف النص إلى القارئ كمف القارئ فنظرٌية االتصاؿ كالتأثير ترل أٌف ع  
إلى النص، فبقدر ما يقٌدـ النص لمقارئ، يضفي القارئ عمى النص أبعادان جديدة، قد ال يككف ليا كجكد في 

القارئ النص، كعندما تنتيي العممٌية بإحساس القارئ باإلشباع النفسي كالنٌصي تتبلقى كجيات النظر بيف 
، فيحدث التفاعؿ بيف النص كالمتمٌقي، كالقصدٌية ىي محكر ىذا التفاعؿ، فيي تمضي مف النص إلى (ٖٖٓ)كالنص

 المتمٌقي، كمف المتمٌقي إلى النص بحسب المخطط ادآتي:
                                                                                                                                                                                                                                      

 القصدية                

                                           المتمقي/القارئ                                                                                         

                                                                                        

                                                                                   

                                                                                                        النص                                      

 القصدية                                                   

تمفة كعممٌية إنتاج النصكص ليست سيمة في مفيكـ التكاصؿ اإلبداعي اإلنساني، فتداخؿ صيغ األساليب المخ  
     كتفاعميا ىك نتيجة لبياف قصد معٌيف، فمقاصد عبارات معٌينة تتحٌدد بنسؽ مف القكاعد التركيبٌية كالداللي.

يان جيييا تك ة كتكجِّ ـ غرايس قكاعد تتحكـ في القصديٌ قدٌ  ، الطرائؽ التي يتبعيا الكاتب لمكصكؿ إلى قصده كفيما يخٌص  
 : (ٖٗٓ)صحيحان، كىي

 . ذلؾ عمىيد يز ي القاعدة التي تتطمب مف الكاتب أك المنتج أف يقكؿ ما ىك ضركرم بالضبط كال كى : قاعدة الكـأ_   
 يقكؿ ما ينبغي عمى أحسف كجو.كأف يقكؿ الكاتب ما يعتقد بأنو خطأ،  أاٌل  أم قاعدة الكيؼ:ب_   
مالو فائدة كعبلقة  أمٌ  ،قاعدة المناسبة أك اإلفادة: أف يقكؿ الكاتب ما ىك مناسب ككثيؽ الصمة بالمكضكع ت_  

 بالمحادثة.
كأف  ،ب الغمكض كاإلبياـ في التعبيرسمكبو، كيتجنٌ أا سيبل في ة: أف يككف الكاتب كاضحن أقاعدة األسمكب أك الييث_   

 ا.من كيككف منظٌ  في قكلو يختصر
ي تبادؿ الحديث الذم بما تقتضيو الغاية المقبكلة فا إسياـ الكاتب في المحادثة رىن أف يككفقاعدة التعاكف: ج _ 

 .تشارؾ فيو
 .(َٗٓ)يسيـ في تحقيؽ االتصاؿ بقدر أدنى مف الخمؿ فاتباع منتجي النصكص لتمؾ المبادئ 

                                                           

 .ْٓ-ّٓلقصة بيف النظرٌية كالتطبيؽ: نبيمة أبراىيـ: ينظر: فف ا ( ٖٖٓ)
، كنظرٌية عمـ النٌص رؤية منيجٌية ُّ،كعمـ لغة النٌص النظرٌية كالتطبيؽ:ٖٓ -ْٖينظر: التداكلٌية مف اكستف إلى غكفماف:  (ٖٗٓ)

 .َٓفي بناء النٌص النثرٌم: 



     
 

 بالنظر في الكبلـ المسكؽ نفسو، بلع عميو إاٌل ال يمكف االطٌ  قصد المتكمـ ىك أمر باطنيٌ  أفٌ ))مف اإلشارة إلى  كالبدٌ  
الٌ في مكضك  فإذا كجدنا ىذا الكبلـ يصبٌ   كاف ع كاحد عممنا أٌف المتكمـ كاف يقصد في كبلمو بياف ىذا المكضكع، كا 

 .(ُٗٓ)((كبلمو متعدد المقاصد عممنا أفٌ  ، معيف كبلـ المتكمـ متعدد المكاضيع بحيث ال يربط بيف ىذه المكاضيع رابطه 
أم نٌص يخمك مف  كيتضح بذلؾ أف القصدية جزء مف داللة النص، كليس جزءان مف داللة الكممة، كلذا فإف 

القصد ال يرقى إلى مرتبة الخطاب كمف ثـ ال يقكل أف يحافظ غمى انسجامو الداخمي كسيفقد مف ثـ تكجييو 
االيصالي، كمعمكـ أف النصكص مراتب كأنكاع فيناؾ نص يقكـ الخطاب فيو عمى عدد مف الجمؿ، كآخر عمى 

صد،  كالقصد ال يككف مدلكالن إال مع النص، كعميو جممة كاحدة فالميـ أف النص في كؿ أنكاعو ال يقـك إال بق
فإف القصدية تعني ىك كؿ ما يصدر مف المتكمـ إلى المخاطب كما يكمف كيحكـ مف معتقدات كمقاصد كأىداؼ  

    مف فعؿ الكبلـ في مقتضيات أحكاؿ خاصة.   

 انمظذٍّخ يف ادلمبيبد:   

أـ تاريخيان  فعبلن مقصكدان، لو ىدؼ معيف ، سيتركز اىتمامنا  يعد أٌم نٌص ميما كاف نكعو سكاء أكاف أدبيان    
في النص الذم أبدعو السيكطي، بغية الكصكؿ إلى قصديتو، كأكؿ مقامة تعرض عمينا مناظرة جرت بيف الكرد، 

إٌف عساكر الرياحيف (( كتبدأ المناظرة بتحديد اليدؼ العاـ منيا ىك اختيار مف ىك أحؽ بالممؾ، يقكؿ السيكطي
قد حضرت, كأزىار البساتيف قد نظرت, لما بو نضرت, كاتفقت عمى عقد مجمس حافؿ الختيار مف ىك بالممؾ 

كاتفؽ أعضاء الجماعة عمى الدخكؿ في عبلقة حكارية مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ، كتفسح  (ِٗٓ)أحؽ ككافؿ((
كىا أكابر األزىار )) أيضان  المجاؿ لكؿ كاحد منيـ لعرض حججو، ك ارتضكا أسمكب المناظرة  كسيمة حكارية، يقكؿ

قد صعدت المنابر, ليبدم كؿ حجتو لمناظر, كيناظر بيف أىؿ المناظر, في أنو أحؽ أف يمحظ بالنكاظر, مف 
((بيف سائر الرياحيف النكاضر

،كاختيار المتناظريف أسمكب المناظرة طريقة حكارية يتبيف لنا أنيـ عمى دراية (ّٗٓ)
عامة لممناظرة؛ البد ليا مف جانبيف، كالبد ليا مف دعكل كلكؿ مف الجانبيف بقكاعدىا كأصكليا، كمف األصكؿ ال

آداب ككظائؼ، يتضح مف ىذا أف أسمكب المناظرة مبني عمى جكانب تداكلية بيف المتناظريف كقائـ عمى 
عبلقتيف: عبلقة استداللية مبنية عمى دعكل كاعتراض عمييا ، كعبلقة تخاطبية قائمة عمى جانبيف: جانب 

 . (ْٗٓ)كاصمي)إببلغي(، كجانب تعاممي )أخبلقي(ت

                                                                                                                                                                                                 

 .ُٓ ينظر: نظرٌية عمـ النٌص رؤية منيجٌية في بناء النٌص النثرٌم: (َٗٓ)

 .ِِٕالقرائف كالنٌص دراسة في المنيج األصكلٌي في فقو النٌص:  (ُٗٓ)

 .ُّالمقامات : ِٗٓ))
 .ُْنفسو:  ّٗٓ))
 .ْٕينظر: في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ:  ْٗٓ))



     
 

كما داـ القصد مف الدخكؿ في ىذه العبلقة قد تبيف، فقد استحضر كؿ مناظر في أقكالو كؿ ما  يساعده عمى    
إببلغ قصده إلى غيره بكؿ كضكح ، يظير ىذا مف احتراـ قكانيف المحادثة التي تنبني عمى مبدأ عاـ يقتضي 

ى تحقيؽ اليدؼ مف الحكار، كتتفرع عف ىذا المبدأ قكاعدي مكزعة بيف األصناؼ األربعة تعاكف المتخاطبيف عم
التي صاغيا "غرايس" التي تـ ذكرىا آنفنا، كأراد غرايس بيذه القكاعد أف تككف ضابطان يضمف لممخاطب بمكغ 

التعاكف، كىدؼ  الغاية في الكضكح، كبإمكاف المتخاطبيف تكظيفيا، فيخالفكف بعضيا مع حفاظيـ عمى مبدأ
الكضكح في المناظرة، ىك إدراؾ المعنى بنحكو مباشر، كالمبالغة في الكضكح أدت بالمتناظريف إلى خرؽ قاعدة 
"الكـ الخبرية" إذ نجد كؿ متناظر يسرد قائمة طكيمة مف خصالو كصفاتو التي يتميز بيا، ككاف يغنيو ذكر 

لقائـ هلل في الٌدياجي عمى ساقي, الساىر طكؿ الميؿ في أنا ا)):بعضيا، كعمى سبيؿ المثاؿ ما قالو النرجس
عبادة ربي فال تطرؽ أحداقي, أنا مي ذلؾ المعد لمحركب, المدعك عند تزاحـ الكركب, أال ترل كسطي ال يزاؿ 
مشددا كسيفي ال يبرح  مجردا؟ كأنا فريد الزماف في المحاسف كاإلحساف.... , كأنا المشبو بو عيكف المالح, 

 .(ٓٗٓ)ؼ في ميمات األدكاء بالصالح , أنفي  غاية النفي في داء الثعمب كالصرع...((كالمعرك 
ثـ نجده يسرد قائمة طكيمة مف المنافع الطبية الكقائية كالعبلجية، كىذا ما فعمو كؿ متناظر، كىذا اإلفراط في    

ما عبر عنو " سيرؿ" بػ" الكضكح جعؿ مقاصد بعض المتناظريف تظير مف خبلؿ الداللة المغكية لمجممة ، كىك 
، كىذا ما يتضح (ٔٗٓ)مبدأ اإلبانة"، إذ إٌنو يعتقد أف الحاالت الذىنية لممتكمـ تظير مف خبلؿ الداللة المغكية لمقكؿ

أنا أحؽ بالممؾ بالحجة المبينة .. كىذه حجة لالستحقاؽ قكية, ألف األكلكية نكع مف في قكؿ الكرد:)) 
 .(ٕٗٓ)األكلية((

في حالة  (ٖٗٓ)مكف األقكاؿ)األفعاؿ(التي يسمييا سيرؿ " األعماؿ المغكية غير المباشرة "كاستعمؿ المتكم   
 االعتراض، أم الكيفية التي يمكف فييا لممتكمـ أف يقكؿ شيئان كىك يقصد شيئان آخر، إذ نرل أنيا تكاكبيا قكتاف:

                                           لكالن عمييا بصيغة العبارة.   قكة إنجازية حرفية)الفعؿ المغكم المباشر(:كفيو تككف القكة اإلنجازية مد-ُ
قكة إنجازية متضمنة)الفعؿ المغكم غير المباشر(بحيث يأتي القكؿ في سياؽ معيف حامبلن لقكة إنجازية غير -ِ

 القكة اإلنجازية  الدالة عمييا مباشرةن. 
 .(ٗٗٓ)يفاخر البمكر مف ىك مشبو بذنب السنكر؟((كيؼ مثاؿ عمى ذلؾ في المقامة قكؿ النسريف))    
في ىذا القكؿ يحمؿ قكة إنجازية حرفية متمثمة باالستفياـ، كقكة إنجازية متضمنة تيفيـ مف خبلؿ السياؽ     

كبيذا يتبيف أف العبارة , بمعنى أف الفعؿ االنجازية فيو حمكلتاف، حمكلة حرفية تتمثؿ باالستفياـ، كحمكلة ضمنية
                                                           

 .ِِالمقامات : ٓٗٓ))
((ٓٗٔ:   .ّْينظر: التداكلية اليـك
  . ُّ-ُٗالمقامات:ٕٗٓ))
 .َّٖٖبلـ:ينظر: في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الك ٖٗٓ))
 .ِٗالمقامات: ٗٗٓ))



     
 

الكاحدة، قد تحتمؿ فضبلن عف قكتيا اإلنجازية الحرفية ، أكثر مف داللة ضمنية كاحدة، كيقترح سيرؿ المغكية 
بعض الشركط التي ينبغي أف يستكفييا الفعؿ اإلنجازم حتى يككف ناجحان، كيمكف المستمع االنتقاؿ مف المعنى 

 : (ََٔ)الحرفي إلى المعنى الضمني ىي
صاؼ المضمكف المعبر عنو بقكؿ مخصكص،)الكعد(  مثبلن يقضي :كىي تحدد أك شركط مضمكف القضية -ُ

 أف يسند القائؿ لنفسو عمبلن ينجزه في المستقبؿ، كالجـز يقتضي اإلتياف بدليؿ. 
كتيعيف الغرض التكاصمي مف الفعؿ اإلنجازم، ىذا الغرض الذم يمـز المتكمـ بكاجبات الشركط الجكىرية: -ِ

 ئؿ بإنجازه.معينة، فيقضي الكعد أف يمـز القا
: كىي تحدد الحاؿ االعتقادم، الحاالت الذىنية لمقائؿ الذم ينبغي أف يقكـ بالمتكمـ المؤدم شركط الصدؽ-ّ

 ليذا الفعؿ التكممي.
رادات المستمع كعف طبيعة العبلقات الشركط التمييدية: -ْ كتتعمؽ بمعرفة المتكمـ عف قدرات كاعتقادات كا 

 القائمة بينيما.
فاألفعاؿ اإلنجازية ذات القكة الحرفية المتمثمة باالستفياـ حددتيا الشركط التمييدية لممخاطب في  تبعان لذلؾ؛   

المناظرة، مف خبلؿ األحكاؿ المحيطة بالمكقؼ الذم صدر فيو خطاب المعترض، فيك في مكقؼ مف يحاكؿ 
ثبات دعكاه، كاألمثمة كثيرة في المناظرة، ن فقاـ النرجس سكؽ مف بينيا ))إبطاؿ دعكل المتكمـ بكؿ السبؿ، كا 

عمى الٌساؽ, كرمى الكرد منو باألحداؽ قاؿ...((,))فقاـ الباف, كأبدل غاية الغضب كأباف كقاؿ...((,))فقاـ 
 .(َُٔ)البنفسج كقد التيب كالحت عميو زرقة الغضب كقاؿ...((

بلـ المتناظريف في حاؿ كفي إطار ىذا الفعؿ الكبلمي غير المباشر )االستفياـ الخبرم(نجده كاردان في ك   
, المعطس لممحرـك الدماغ عند المشمكـ؟ أييا االعتراض، فكانت عبارات مثؿ:  ))ألست الضار لممزكـك

فالمعترض يستنكر عمى المدعي دعكاه، كغرضو مف ذلؾ أف ,(َِٔ)البنفسج  بأم شيء تدعي  األمارة؟...((
 مزككـ ،ال يكجد عندؾ ما تدعي بو األمارة.ييقٌر لو المٌدعي بما جاء في اعتراضو، كىك :أنت الضار لم

كاستعمؿ المتناظركف أيضان أفعاالن كبلمية غير مباشرة كاف السياؽ المغكم فييا كافيان لتحديد قكتيا المتضمنة   
كيؼ تطمب الممؾ, كأنت قائـ مشدكد الكسط في الخدمة, بأم شيء تدعي األمارة؟ كأكثر ما عندؾ أنؾ منيا:))

لنار كالكبريت, كحاصؿ ىذيف يرجي إلى أشني صيت,تريد أف تسكد؟ كأنت مشبو بيامات العبيد تشبو بالعذار كا
تنتيي ك االستفياـ خرج لمتعجب كاألنكار كالنتيجة مف كؿ االستفيامات ىك النيي عف السيادة،, (َّٔ)السكد((

أحؽٌ  بالممؾ، كالذم  المناظر دكف الكصكؿ إلى تحقيؽ اليدؼ المنشكد منيا، كىك الكصكؿ إلى أم المتناظريف

                                                           

  .ُِٔينظر: المساف كالميزاف العقمي أك التككثر العقمي:ََٔ))
  عمى الترتيب. ُّ، ِٕ، ُِالمقامات:  َُٔ))
 .ّٔنفسو:  َِٔ))
 .ْْ، ّٔ، ِْالمقامات: َّٔ))



     
 

أدل إلى فشؿ المناظرة، ىك الجانب التعاممٌي مف العبلقة الحكارية التخاطبية، فقد قمنا إفَّ المناظرة قائمة عمى 
 عبلقتيف :

 استداللية: ادعاء كاعتراض.-ُ
 تخاطبية: جانب تعاممي كجانب تكاصمي.-ِ
ف صانت الجانب التكاصمي )التبميغي(، ف    ي إفادة المخاطب المعنى المقصكد مف الكبلـ فقاعدة القصد كا 

إاٌل أنيا لـ تثمر لدل المتكمـ تعييف كظيفتو التعاممية)األخبلقية(، كمف الصفات األخبلقية  -كما ذيكر–بكضكح 
 :(َْٔ)التي يجب أف يتحٌمى بيا المناظر

بو إذا ظير عمى أف يقصد المناظر االشتراؾ مع خصمو في إظيار الحؽ كاالعتراؼ بو، لكي ال يتباىى -ُ
 يده، كال يعترض إذا ظير عمى يد خصمو.

أف يتجنب المناظر اإلساءة إلى خصمو بالقكؿ أك الفعؿ بغية إضعافو عف القياـ بحجتو، كالسخرية منو -ِ
)) احفظ بصمت حرمتؾ ك إاٌل بفضح عيكبو، كىذا بالذات ما لـ يحترمو كؿ المتناظريف، فنجده مثبلن في قكلو

ي شككتؾ...", "لقد تجبست ياجبس كأكثرؾ رجس نجس كأنت قميؿ الحرمة, كاسمؾ مشمكؿ أكسر بقائـ سيف
، ثـ إٌف قصد إظيار الحؽ يتنافى مع ما (َٓٔ)بالعجمة....", كيؼ يفخر البمكر مف ىك مشبو بذنب الصنبكر؟((

مكف أف يثمر تقاربان حكـ بو المتناظريف ألنفسيـ باستحقاؽ الممؾ، كىذا الجك الذم يسكده استعبلء كاستنكار، ال ي
بيف المتخاطبيف ؛ألنو أىمؿ الجانب التعاممي)األخبلقي( مف العبلقة الحكارية الذم ىك ضركرم الستمرار عبلقة 
الحكارية )التخاطبية(، كعمى الرغـ مف تكصؿ المتكمـ إلى إفياـ مخاطبًو فحكل كبلمو؛ إاٌل أف المناظرة انتيت 

لذم ىك مف أحؽ بالممؾ، فاتفقكا عمى طريقة أخرل لمكصكؿ إلى الحقيقة مف دكف الكصكؿ إلى اليدؼ المنشكد ا
فمما أبدل كؿ ما لديو كقاؿ كرد عميو, اتفؽ رأم الناظريف, كأىؿ الحٌؿ كالعقد  كحؿ النزاع، يقكؿ السيكطي:))

ٌدد(َٔٔ)مف الحاضريف عمى أف يجعمكا بينيـ حكمان عادالن, يككف لقطي النزاع بينيـ فاصالن(( ت كفاءات ، كقد حي
كىـ"ىذا    :(َٕٔ)بدقة متناىية ال بد مف الكقكؼ  عند داللتيا، ىذه الكفاءات ىي " الحى
 عاًلـ باألصكؿ كالفركع المكقكؼ منيا كالمرفكع. -ُ
 عارؼ باألنساب, مميزه بيف األسماء كاأللقاب, كاألتباع كاألصحاب.-ِ
 مديد الباع, بسيط اليديف  في معرفة الخالؼ كاإلجماع.-ّ
 بير بمباحث الجدؿ, بصير باستخراج مسالؾ العمؿ.خ-ْ

                                                           

 .ٕٓينظر: في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ: َْٔ))
 .ِٗ، ِْ، ِِالمقامات: َٓٔ))
 .ْٓ: المقامات َٔٔ))
 .ْٔ-ْٓفسو:ن َٕٔ))



     
 

متبحر في عمـك المغة كاإلعراب, متضمي بعمـك البالغة كالخطاب, محيط بفنكف البديي حافظ لمشكاىد -ٓ
الشعرية التي ىي أبيى مف زىرة الربيي, شديد الرمية, شديد اإلصابة, إذا فٌكؽ لفني الشعر كالكتابة, الشعر 

 النثر كاإلنشاء طكع بنانو, كالتاري( الذم ىك فضمة غيره فضمة ديكانو.كالنظـ صكغ بيانو, ك 
ىذه الشركط يجب تكافرىا في الحكـ  كي تجعؿ الحكـ ممزمنا عمى المحككـ عميو في القضية المطركحة، كىي   

 دالالت نستخمصيا مف داخؿ النص ، كلـ نقحميا عميو، فيناؾ مؤشرات في المقامة تجعؿ القارئ يتكجو نحك
فمما مثمكا بيف يديو, ككقعت عينيـ عميو, قالكا: يا فريد األرض, يا عالـ ىذا القصد كالفيـ، في قكلو:))

 . (َٖٔ)البسيطة ما بيف طكليا كالعرض...أحكـ بيننا بالحؽ, كاقض ألينا بالممؾ أحؽ((
و يقصد إلى إبراز كخصص الحكـ  احتكامو إلى السيٌنة مف دكف سائر األدلة الشرعية األخر، مما يفترض أن   

 .(َٗٔ)إنما أحكـ بما ثبت في السيٌنة((أىميتيا، كمكانتيا، كضركرة الرجكع إلييا فيما اختيمؼ فيو،يقكؿ:))
إني ال أقبؿ الرشا, كال أطكم عمى الغؿ كيذكر الحكـ جانبان آخر مف كفاءاتو، لـ ييذكر في الشركط كىي:))   

اؿ المسمميف حسكة, كال أسمؾ إاٌل طريقا مكصالن إلى حشى, كال أميؿ مي صاحب رشكة, كال أستحؿ مف م
 .(َُٔ)الجنة((

يعيدنا ىذا الممفكظ مرة أخرل إلى الجانب التعاممي)األخبلقي( في العبلقة الحكارية كأىميتو في نجاح التخاطب،  
حرفية، متمثمة كىذه الصفات األخبلقية التي اتسـ بيا الحكـ جعمت المتناظريف يستعممكف أفعاالن إنجازية ذات قكة 

في)األمر( مستمزمة حتى ال تدؿ عمى االستعبلء، كتيفيـ مف خبلؿ السياؽ الذم كردت فيو عمى أنيا)طمب 
، كىذا (ُُٔ)فأنظر في حالنا...  كأحكـ بينا... كاقض ألينا بالممؾ أحؽ..((إرشاد(فكانت عبارات عمى النحك))

جازٌم الصادر مف ذات، في مركز قكة، كىك ما يسميو الجانب قرب بيف المتناظريف كلو أثر في قكة الفعؿ اإلن
 . (ُِٔ)"سيرؿ" بنمط اإلنجاز 

كاعتمد الحكـ عمى أدلة نقمية اقتصرت عمى األحاديث النبكية، كعندما استشيد باألدلة العقمية، دعميا بأدلة مف  
كفيو منافي لمعالج ...كمف ىذا السيٌنة؛ ليكسبيا مصداقية ، فبعد تعداده لمنافع الحناء العبلجية، حيث يقكؿ: ))

كاف :كركل البزار كابف السنٌي قاؿ، يأتي بدليؿ مف السنة، فيقكؿ:))(ُّٔ)الصداع كأكجاع الجنب كالطحاؿ ....((
 . (ُْٔ)رسكؿ اهلل)صمى اهلل عميو كالو(إذا نزؿ عميو الكحي صداع, فيغمؼ رأسو بالحناء((

جديدة ، تسيـ في فيـ ما آلت إليو المناظرة، فالجانب األخبلقي كاف تمدنا البنية االستداللية لػػػػػػػ" الحكـ" بداللة   
سببان في انقطاع التخاطب بيف كؿِّ متناظريف، عمى الرغـ مف نجاح التكاصؿ بينيما، لكنو ليس السبب الكحيد، 

                                                           

 .ْٔنفسو:َٖٔ)  )
 .ْٔنفسو:  َٗٔ))
 .ْٔ: نفسؤَُ) )
 .ْٔ:المقامات ُُٔ))
 .ُٓٗ:دراسة في ضكء المسانيات التداكلية المغة العربية)بحث( األفعاؿ الكبلمية عند األصكلييف ينظر: ُِٔ))
 .ْٖالمقامات: ُّٔ))
  .ْٗنفسو: ُْٔ))



     
 

كدليؿ عمى   فافتقارىـ إلى ىذا المنيج االستداللٌي كاف سببان آخر في عدـ بمكغ تكاصميـ إلى  النتيجة المنشكدة،
 ذلؾ اختيارىـ ذاتان تمتمؾ كفاية عالية، تؤىميا لتطبيؽ المنيج االستداللي في الحيكـ.

كسبب نجاح الخطاب التحكيمٌي، إذ يعرض بنية استداللية مقنعة، تعتمد عمى منيجية كاضحة، اكتسبت   
قالكا: لقد كنا في غفمة مف  مصداقية في ارتباطيا بمنيج استداللٌي، كأنيـ غفمكا عنو كما مكضح في قكلو:))

، لذلؾ احتاجكا لمف يذكرىـ بو، كىي قصدية لـ تغب عف الحكـ مٌما جعمو يحدد (ُٓٔ)ىذا ,إنا كنا ظالميف((
مسؤكليتو التبميغية، فاشتمؿ خطابو عمى كٌؿ ما يكصؿ المخاطب إلى اليدؼ المقصكد، كىك الكصكؿ إلى الحؽ، 

القكاعد التي تضبط الجانب التبميغي مف العبلقة الحكارية، كما أف ىذه فاختار المفظ المناسب، كفاؽ ما تقتضيو 
القصدية حددت مسؤكليتو األخبلقية، فكاف صادقان عمى ثبلثة مستكيات، كفاؽ ما يقتضيو مبدأ الصدؽ الذم 

 : (ُٔٔ)يضبط الجانب التعامميٌ 
ال أقبؿ ظير ذلؾ في قكلو:))فمـ يكف في سمككو ما ييشًعر مخاطبو بأكصاؼ ال يتصؼ بيا، كيصدؽ العمؿ:-ُ

، خبلؼ سمكؾ المناظريف الذم (ُٕٔ)الرشا, كال أميؿ مي صاحب رشكة, كال أستحؿ مف  ماؿ المسمميف حسكة((
 .(ُٖٔ)لقد تجاكزت الحد يا كرد, كزعمت أنؾ جمي في فرد((عٌبر عنيا النرجس حيف تصدل الكرد، فقاؿ: )) 

مثؿ التي ساقيا المتخاطبكف في المناظرة، كىي إظيار  فمـ ينقؿ لممخاطب معمكمات كاذبة،صدؽ الخبر: -ِ
خفاء أضرارىـ.  منافعيـ، كا 

إذ كاف مخمصان في صدقو، فجمع بيف صدؽ الخبر كصدؽ العمؿ، كخير دليؿ عمى مطابقة القكؿ لمعمؿ: -ّ
و ذلؾ أنو لـ يحكـ ألحد مف السائميف، كحكـ لذات أخرل لـ تشارؾ في األحداث، كىك دليؿ عمى صدؽ تأدبٌ 

 كتخمقو بعيدنا عف األغراض، كتبادؿ المنافع.
لقد أثمر ىذا الصدؽ تقٌربان خالصان كصادقان بيف المتخاطبيف، كاف لو أثر في إتماـ إنجاز الحيكـ، كانسحب عمى   

سمكؾ المخاطب؛ ألفَّ حجاج الحكىـ لـ ييثمر فقط اقتناع المخاطب، كخضكعو لمحكـ، كىك كما قمنا خضكع 
فمما سمعت الرياحيف ىذه األحاديث في فضمو أطرقكا رؤكسيـ خاشعيف, كظمت )):لسيكطيإرادم، يقكؿ ا

كـ عمى (ُٗٔ)أعناقيـ ليا خاضعيف, كدخمكا تحت أمره سامعيف طائعيف(( ،ككاف ذلؾ ظاىر عمى مقصدية الحى
رة كمٌدكا أيدييـ لو مبايعيف باإلماستحقاؽ الحناء لمممؾ، كتحققت قصديتو، كذلؾ في قكؿ السيكطي:))

 . (َِٔ)كمتابعيف((
كىناؾ فعبلف إنجازياف في أصكت األخير في المقامة ىما)الشيادة( ك)الكعد(، فإف الفعؿ األكؿ  يرتبط    

بمعرفة المنيج االستداللي المعتمد في حجاج الحكـ ،إذ إف فعؿ الشيادة مشابيان ألسمكب الخبر لكنو يختمؼ عنو 
                                                           

 .َٓنفسو : ُٓٔ))
 . ُِٓ:المساف كالميزاف أك التككثر العقمي ينظر: ُٔٔ))
 .َٓالمقامات: ُٕٔ))
 .ُِ:المقامات ُٖٔ))
 .َٓنفسو:ُٗٔ) )
 .ُٓ-َٓنفسو :  َِٔ))



     
 

، (ُِٔ)اكم الشيادة خبران، بؿ إنشاء إلخبار عف الكاقعة المنشكد بيافي الغرض كالقصد، لذلؾ ال يعٌد مسعكد صحر 
إلخبار المكجكد سمفان، ليذا فيك ال يحتمؿ اكمعنى ىذا أف الشيادة إخبار عف شيء مكجكد، فكاف إنشاء ليذا 

 الصدؽ أك الكذب.               
ؿ في الكعد الذم يعد حسب مقاييس  سيرؿ الفعؿ اإلنجازم الثاني الذم نستشفو مف مدلكؿ العبارة المغكية يتمث  

مف األفعاؿ االنجازية المكجية في ربط الخطاب باألقكاؿ األخر البلحقة لو، إذ يككف التكجو دائمان لمكجية 
فالذم يعد يعبر عف قصدية االنجاز في ,(ِِٔ)االنجازية التي)) تعد بشيء كىي االلتزاـ الكاعد النجاز شيء ما((

ق(أف الكعد كالكعيد كمييما مف األخبار، كالكعد عنده ىك كؿ ُْٓاضي عبد الجبار )ت المستقبؿ، كاعتبر الق
 . (ِّٔ)خبر يتضمف إيصاؿ نفع إلى الغير ،أك دفع  ضرر عنو في المستقبؿ

كىكذا نسمع صدل الكعد في سند المقامة ، كيعيدنا إلى بدايتيا  في نشر ما تضمنتو مف أىداؼ كحكـ، في   
عف أبي الريحاف عف أبي الكرد أباف, عف بمبؿ األغصاف عف ناصر إلنساف, عف كككب  حدثنا الريافقكلو:))

البستاف,عف كابؿ اليتاف قاؿ...,فقمت لبعض مىٍف عبر: أالتيحدٍّثيكني ما الخبر؟ فقاؿ: إف  عساكر الرياحيف قد 
مىٍف ىك بالميٍمًؾ حضرٍت, كأزاىر البساتيف قد نظرت لما بو نضرت, كتكعدت عمى عقد مجمس حفؿ, الختيار 

 ، بيذا يعمف عف إنجاز القضية المعبر عنيا في الفعؿ الكبلمي )الكعد( كعدـ خمفيـ لكعدىـ.(ِْٔ)أحؽ ككافؿ((
فنادل المنادم في النادم: يا أييا الم  إني نصيحكـ كأطيعكا اهلل كرسكلو ككذلؾ نجد صكت الكعد في قكلو:)) 

يتبيف مف ىذا عدـ امتبلكيـ كفاءة في تطبيؽ المنيج االستداللي، ك , (ِٓٔ)(كال تنازعكا فتفشمكا كتذىب ريحكـ(
كذلؾ لما فمذلؾ ترككا الجداؿ كقصدكا الحكـ الذم يمتمؾ ىذه الكفاءة ليفصؿ بينيـ، كذلؾ كاضحه في قكلو:))

طرؽ إلى مسامعنا مف مقامة الرياحيف التي أنشأتيا... فإف رأيت أف تجعؿ لنا منيا حظان كتحبر لنا مف 
،  (ِٔٔ)(ؾ لفظان, كتضرب لنا مي أكلئؾ بسيـ, كتجعؿ لنا لساف صدؽ يتناقمو عنؾ أكلك العمـ كالفيـ...(نظام

... مثمكـ إذا سأؿ  يجاب ك إذا دعا فمو يستجاب, كنشركـ يم  الكطاب,  ((ككانت إجابتو ليـ عمى الفكر:
       . (ِٕٔ)كبكـ تتجمؿ الخطاب كسآتيكـ بالحكمة كفصؿ الخطاب((

ي مقامة الياقكتية احتراـ قاعدة الكـ الخبرية بعد ما تـ تجاكزىا مف المتناظريف في المقامة الكردية، ففي نجد ف   
المقامة الياقكتية لـ يذكر المتناظركف إاٌل ما يساعدىـ عمى تكضيح دعكاىـ كتبينيا، كىذا بيف مف خبلؿ احتراميـ 

                                                           

  . ُٖٗ-ُٓٗ:)بحث(دراسة في ضكء المسانيات التداكلية المغة العربية ينظر: األفعاؿ الكبلمية عند األصكلييف ُِٔ))
  .ّٔالمقاربة التداكلية:ِِٔ))
 .َُِ:)بحث(المسانيات التداكلية المغة العربية دراسة في ضكء ينظر: األفعاؿ الكبلمية عند األصكلييف ِّٔ))
 . ُّ-ُِلمقامات:ا ِْٔ))
 .ّٓنفسو: ِٓٔ))
 .ٓٓنفسو: ِٔٔ))
 .ٔٓنفسو: ِٕٔ))



     
 

قصدكا لممفاخرة ال لممفاجرة, ك إنيـ كما يقكؿ السيكطي:)) لمجانب التعاممٌي كالتكاصمٌي في العبلقة الحكارية، إذ
 .(ِٖٔ)لممكاثرة ال لممكابرة ((

أما المنيج االستداللي في المقامة؛ فيتجسد مف خبلؿ تدرج الذكات في االستشياد عمى أفضمية كؿ منيـ مف    
ريحي اسمي في القرآف بقكلو ذكرني بصخبلؿ الدليؿ النقمي إلى الدليؿ العقمي، كيظير ذلؾ في قكؿ الياقكت: ))

كقدمني في الذكر ,كذلؾ يدؿ عمى أني مف المرجاف ،}كأنيف الياقكت كالمرجاف {تعالى في سكرة الرحمف
أنبو...,ككـ كرد ذكرم في األحاديث الصحاح...,كالمنافي المكجكدة لدم فمنيفة, مف ذلؾ: أف التختـ بي 

             .(ِٗٔ)كالتعمؽ يمني مف إصابة الطاعكف عمى التحقيؽ..((
كيمكف تحديد االستراتيجية النصية التي أعتمدىا الحكـ لبمكغ المقاصد العامة لمخطاب في ىذه المقامات، فإف    

السيكطي قد حدد لنا قيمة األحاديث النبكية، كىك المنيج الذم اعتمدهي في الفصؿ بيف المتناظريف، كىي البنية 
حاديث النبكية فقط في المقامة األكلى كنقترح أف نطمؽ عمييا مقامة )تجديد االستداللية التي اعتمد فييا عمى األ

المنيج(،إذ إٌنو في المقامة الثانية رتب النصكص حسب السمـ الحجاجي، فاستشيد  بالقرآف الكريـ، مف ثـ 
( الذم نمتمس باألحاديث النبكية الصحيحة كالضعيفة منيا كىذا ما اقترحنا أف نطمؽ عميو مقامة) تمقيف المنيج 

فييا قصدية السيكطي، كىي تأكيد قيمة األحاديث النبكية الشريفة كضركرة االحتجاج بيا، فالمقاصد المتصمة 
باألقكاؿ التي حممناىا ىي التي أتاحت لنا الكصكؿ إلى ىذه النتيجة، ككؿ ما يقكلو الخطاب ييدؼ إلى تقريبنا 

 مف ىذه النتيجة العامة.
 نا مف المقاصد المكضعية لؤلقكاؿ إلى المقاصد اإلجمالية سنمخصيا في ىذا الشكؿ: كلكي نكضح كيؼ انتقم  
 تجديد المنيج االستداللي              ال نكتـ شيادة اهلل-ُ
 ذات عمى مستكل عاؿو مف التعامؿ:                                        -ِ
 تجديد المنيج التعاممي          اهلل ممف أناب إلى الحؽ كرجي(( جعمنا))
 
 الجكاب -الفعؿ السردم المتكرر بكتيرة كبيرة: السؤاؿ-ّ
 
 
 (َّٔ)الفرؽ(-المقاء :(جكاب بػػ: ثنائية -تعكيض الفعؿ السردم سؤاؿ-ْ

كمف المقاصد التي نجدىا في المقامات في تكجيو القارئ  لمكصكؿ إلى الحقيقة التي تجسد مكقفنا مف الحياة    
شكركا اهلل عمى بالئكـ, كقيدكا ىذه النعمة ا دار ابتبلء ، ال تثبت عمى حاؿ، كىك ما عبر عنو  بقكلو:))بعٌدى

                                                           

 .ُُّنفسو:  ِٖٔ))
 .ُّْ-ُُّنفسو : ِٗٔ))
 .55االستراتٌجٌة الحجاجٌة فً مقامات جالل الدٌن السٌوطً مقاربة تداولٌة)بحث منشور(:ٌنظر:  (َّٔ)

 تجدٌد المنهج

 تلقٌن الذوات الكفاءة

 الكفاءة بلوغ الذات



     
 

 –كأف الحياة كميا صكر مف االبتبلءات ،ميما كاف نكعيا ترسـ صكرة  ثنائية) النفع  ,(ُّٔ)بسمسمة الطاعة((
ؿ كبلـ  تكجو القارئ إلى معرفة الضرر(كتستمـز كجكد أسباب، كىذا ما صرحت بو المقامات بصناعة أفعا

:))مالنا  عدنا أسباب االبتبلء التي يمكف إجماليا باالبتعاد عف المنيج الذم حدده اهلل تعالى لخمقو، كمثاؿ ذلؾ
نركم عف قؿ بف قؿ, بعد أف كنا نركم عف بف كثير؟, )ىذا خبر معضؿ, عكقب بو مف ضؿ...أنـ ىي 

زاح عنكـ  الضير, كلك أنكـ تككمتـ عمى اهلل حؽ تككمو لرزقكـ كما يرزؽ عمالكـ ترد إليكـ ,)لك اتقيتـ اهلل أل 
 . (ِّٔ)الطير((

إال مف رحـ,   ال عاصـ اليـك مف أمر اهللكلتكجيو القارئ إلى الخبلص، أكدت فعؿ كبلمي يتكرر في قكلو:))   
" ، كفي ىذا (ّّٔ)حمف((الر ِٔكلئف ىجـ ىذا الداني بحممتو عمى القـك يقكلف كؿ امرئ منيـ: ال عاصـ اليـك
 التكجيو يكمف النفع الخفي في الضرر الظاىر، الذم يخفى عمى كثير مف البشر .

 كما أنجزت أفعاالن كبلمية تفصؿ فيو ىذا التكجيو ،منيا:   
 المدل مفقكدة((. ))اعممكا أٌف الماؿ كالكلد عارية مردكدة, ككديعة الشؾ إف طاؿ-ُ
 كالمتابعة لمسنة كالجماعة((. ))عميكـ بحسف التدبير في الطاعة,-ِ
 . (ّْٔ)))بادركا مف التكبة باليفكات, قبؿ أف تدخمكا باب الحصار كالفكات((-ّ
الضرر( لكؿ القضايا كالمشاكبل المطركحة  -ىكذا يمكف تحديد المقاصد في المقامات مف خبلؿ ثنائية )النفع   

  (ّٓٔ)في المقامات ، كيمكف تكضيحو في الشكؿ التالي: 
  
 
 

 الحمى              بعد الناس عف منيج اهلل تعالى       الرجكع إلى اهلل تعالى               
 فقد الذرية              
 الطاعكف               
 نقص النيؿ              

 
 النفع(               النفع -ضرر               تشكؿ ثنائية)الضرر                

                                                           

 .ُٕٔالمقامات: ُّٔ))
 .ُٖٔ-ُٕٔ:نفسو ِّٔ))
 .ُٕٔالمقامات: ّّٔ))
 .ُِِنفسو : ّْٔ))

 .ٓٓينظر: االستراتيجية الحجاجية في مقامات السيكطي:(ّٓٔ)

 معرفة السبب معرفة الخالص 

 

 االبتالء   



     
 

الضرر( في قمب الشيء الكاحد، كيأخذ المكاف طابعا إنسانيان، -كيأتي المكاف ليسيـ في تشييد ثنائية )النفع   
فيككف المكاف منظكران إليو مف خبلؿ اإلنساف، كلبمكغ ىذا القصد، انطمؽ السيكطي مف إثبات القضية بالتكاصؿ 

في استنباط أحكامو المتمثمة في: أدلة نقمية كىي بينو كبيف القارئ، باعتماد السمـ الحجاجي الذم يرجع إليو 
الكتاب، كالسيٌنة، كقكؿ الصحابي، كأدلة عقمية كىي اإلجماع كالقياس ،إذ إنو ينشر ىذا السمـ حتى يمتد إلى آخر 

كلكفكر مغالييا  لمغالييا, ككقكر معانييا عند معانييا رغب المقامة كما في مقامة الحمى، إذ يختميا بقكلو:))
 .(ّٔٔ)ة مف السمؼ فييا, كدعت طائفة مف الصحابة بمالزمة الحمى ليا إلى تكفييا((جماع

نطؽ الكتاب كالسيٌنة بأف أرض أما في مقامة الركضة؛ فإنو يذكر السمـ إجماالن في بدايتيا عمى النحك ادآتي:))  
شيد الحسف بأف مصر أحسف البقاع كتضافرت عمى ذلؾ آثار الصحابة كاألتباع, كانعقد عمييا اإلجماع, ك 

الركضة منيا كمركز الدائرة فيي ليا كالقطب  كاألساس, كقاـ النظر عمى أنيا أنزه بقعة فييا,فأنتج: أنيا 
        .        (ّٕٔ)أحسف البقاع بما صح فييا مف القياس((

مثمو مثؿ  كبيذا إفَّ المكاف أسيـ في تقديـ قصدية شخصيات  المقامتيف التي تتمحكر في أف النفع كالضرر   
 الخير كالشر سيٌنة ككنية ال تختص باإلنساف كحده، كىذا التصكر ىك مف صمب الكاقع )لمكاف(. 

( يمكف لنا تبٌيف قصديتو مف خبلؿ النص، إذ ال نممؾ القدرة عمى الركضة في كالدم خير البريةكفي مقامة)   
مقدمة استداللية، عمى الرغـ مف طكليا النسبي، الحكـ مف دكف أدلة يمنحيا النص أكالن، فقد ميد السارد لممقامة ب

فذكر خصائصو)صمى اهلل عميو كآلو كسمـ( يأتي لخدمة المحكر العاـ لمنص، كىك نجاة كالدم رسكؿ اهلل)صمى 
اهلل عميو كآلو كسمـ( مف النار، كلـ يدخؿ مع المعترض في صراع أك رد عميو كما كاف مفترضان، كذلؾ؛ ألفَّ 

بطاؿ اعتراضو؛ ألنيا  القصد مف الرد عمى االعتراض لـ يكف لغرض الدخكؿ في عبلقة تخاطبية المعترض كا 
كلقد كصؿ إلٌي عف أىؿ الحديث.. أنو ذكر ما قمتو انقطعت، لعدـ تكافر الجانب التعاممي فييا، يقكؿ في ذلؾ:))

إن مىا  {مف باس, فصاح... كقاؿ فحثا كىجر,... كلك أنو اقتصر عمى ذكر المنقكؿ مف غير سفو لـ يكف عميو
مى اٌلذيفى يىٍظًمميكفى الن اسى  أفرح بالعٌمك,... أـ إعظاما لنفسو كاستكباران, كاحتقاران لغيره ِْالشكرل }الس بيؿي عى

، ككاف قصد السارد ليس الدفاع عف الذات  كرد االعتراض كما تبييف، ك أنما الدفاع عف (ّٖٔ)كاستصغاران؟((
أنما الدفاع عف السيٌنة الشريفة المصطفكية الطاىرة... كرجكت بيا الفكز ، يقكؿ:))السيٌنة كتبيف الحقيقة لمقارئ

 .(ّٗٔ)بجنات النعيـ((
كىذا القصد أثمر عنده مسؤكليتو التيذيبية، أكالن تجاه الرسكؿ)صمى اهلل عميو كآلو كسمـ(كثانيان تجاه القارئ؛ ألف   

}ٌا ؤٌيا اٌرٌٓ ؤِنٌا ال تعالىاؿ الشخص يقكؿ اهلل الحديث عف رسكؿ اهلل تضبطو آداب، كاختراقيا يحبط أعم
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ذسفؼٌا ؤصٌاذىُ فٌق صٌخ اٌنيب ًال جتيسًا ٌو تاٌمٌي وجيس تؼعىُ ٌثؼط ؤْْ حتثطَ ؤػّاٌُىُُ ًؤٔرُ ال 

)) أـ أنكر عمٌي السككت عف القكؿ ايخر,... ف ف كىك بٌيف في قكؿ السيكطي: ,(0ذشؼسًْ {)احلجساخ:

أما مسؤكليتو ,(َْٔ)ىذا إلى الصمت, كعدكه مف حسف األدب كاليدل كالٌسمت(( العمماء أرشدكا في مثؿ
ألٌف السائؿ عف ذلؾ ممف يقرأ المعاد,... كيحضر عميو النساء التيذيبية تجاه القارئ؛ فتظير مف خبلؿ قكلو:))

كالعكاـ, كمف ىـ بعيدك اإلفياـ, كمف ىـ حديثك عيد باإلسالـ, فأككف سببان في كصكؿ ذلؾ إلى 
 .(ُْٔ)سماعيـ....((أ
كاستعمؿ مختمؼ المسالؾ كالكسائؿ، ككازف بينيا؛ لتحقيؽ مقاصده، كاختاره أفضميا تحقيقان ليذه المقاصد،  التي   

أصؿ منيا كظيفتو التبميغية التي تحددت، فمـ يرى حاجة إلى ذكر األدلة القائمة بعدـ النجاة التي بيٌنيا في قكلو:)) 
عنو ضياع أك زلؿ, أـ عبادة فيحصؿ بالصمت عنو فساد فييا أك  الديف يخشى السككت مف أصكؿ

 .(ِْٔ)خمؿ؟...كال بؿ األدب مطمكب ... كالصمت عف كثير مف األشياء كاجب أك مندكب((
لقد اتضح أف قاعدة القصد تأخذ العمؿ مف الجانب التيذيبي، سكل مف جانب المتكمـ أك المخاطب، كبذلؾ    

، الذم أسقط عنصر (87}ٌٍٍّص اهلل اخلثٍس ِٓ اٌطٍة{)االٔفاي:قاؿ تعالىتككف متميزة مف مبدأ التأدب 

 العمؿ الحي منو بمكجب نزعتو التجريدية.
كمف أنمكذج العبلقة الحكارية يتضح أٌنيا تتفرع مف الجانب التعاممي، كتيكصؿ المستكل التبميغي بالمستكل   

 التيذيبٌي لممخاطب، ثـ أنيا تأخذ بعنصر العمؿ فيو.

إَّٔا ؤَزْظٍَْنَانَ تاٌْذَكِّ تَشرِياً ًََٔرٌِساً ًاَل :}في ختاـ المقامة فإف المعترض يدعك إلى أٌف المقصكد بقكلو تعالىك   

ىما كالدا رسكؿ اهلل ،كأبطؿ السارد قصد المعترض تدرج مف ، 999ذُعْإَيُ ػَْٓ ؤَصْذَابِ اٌْجَذٍُِِ{اٌثمسج:

لتعذيب بضعيؼ, فأحاديث النجاة مي ككنيا أمثؿ منو أكلى فإف احتج في االشكاىد النقمية في قكلو))
إلى الشكاىد العقمية التي تفرعت إلى نصية كمقامية كمنطقية أما الشكاىد النصية فقد رجع فييا ,(ّْٔ)بالقبكؿ((

أحد التابعيف األبرار في  )*(عف أبي مالؾ :))أخرج ابف أبي حاتـ،إذ إنو قاؿالجحيـ(إلى المعنى المعجمي لكممة)

الجحيـ: ما عظـ مف النار,... فالالئؽ بيذه المنزلة  قاؿ ، (999{)اٌثمسج: }ؤصذاب اجلذٍُقكلو تعالى
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مف عظـ كفره, كاشتد كزره, كعاند عف عمـ كيقيف,...كال يميؽ ذلؾ بأىؿ فترة ال عمـ عندىـ كال كتاب كال 
   .(ْْٔ)عناد....((

ذلؾ أف اييات مف قبؿ كمف ( في النٌص في قكلو:))ـأصحاب الجحيكمف الشكاىد  أيضا تحديده ما يحيؿ إليو) 

}ٌَا تَنًِ إِظْسائًٍَ اذْوُسًُا ِٔؼَّْرًَِ اٌيت ؤَْٔؼَّْدُ ػٍٍََْىُُْ ًَؤًَْفٌُا تِؼَيْدِي ؤًُفِ : بعد كميا في أىؿ الكتاب, كمف قكلو

{)اٌثمسج: َّرًَِ اٌيت ؤَْٔؼَّْدُ ػٍٍََْىُُْلٌٌو:} ٌَا تَنًِ إِظْسائًٍَ اذْوُسًُا ِٔؼْ إىلؤًالً ،(42اٌثمسج: {)تِؼَيْدِوُُْ

ّ(904)اٌثمسج:) {اتْرٍََى إذ: }ًَ (ادلرٌٍج تمٌٌو900 كليذا ختمت القصة بمثؿ ما صدرت, ككرر نداء بني ،

إسرائيؿ إيذانا بالختـ لطكليا حيف تقررت, فدٌؿ أف المراد بأصحاب الجحيـ كفار أىؿ الكتاب, الحائدكف عف 
 .(ْٓٔ)اإلنابة كالمثاب((

كأما الشكاىد المنطقية التي كردت؛ فكانت ألبطاؿ دعكل أف كالدم رسكؿ اهلل  ليسا مف أىؿ فترة، لتقدـ  دعكة    
عيسى )عميو السبلـ(، فأثبت منطقيان أف ىذه الدعكل تستمـز غيرىا، كلتقدـ دعكة عيسى)عميو السبلـ( يمنع أف 

رة في زماف محرر, فإف ألنبياء قبؿ عيسى مبعكثكف في أف ال يكجد في الدنيا أىؿ فتيككنا مف أىؿ الفترة:))
العالـ, كما مف فترة متقدمة إال كقبميا نبي إلى آدـ, كليس قبؿ آدـ بشر يتعمؽ بيـ أحكاـ... فإف اعتبرنا تقدـ  

 .   (ْٔٔ)بعثة ما..., استحالت أحاديث أىؿ الفترة, إذ لـ يكجد بيذا الكصؼ قـك يحكـ بيا عمييـ((
يتضح أٌف السيكطي مف المتمرسيف عمى أساليب المناظرة مف تنكيعو في أساليب االستدالؿ، كأٌنو كمما تقدـ    

متمرس في تأكيؿ النصكص القرآنية، كاعتماده المعنى الحرفي كالسياؽ الخارجي كالنصي في تحديد ذلؾ، 
كالتصريح المباشر كالقصدية اتضحت مف داخؿ النص عبر التمميح غير المباشر مف االستعارات كالكنايات، 

 عبر األساليب الخبرية، كاإلنشائية)االستفياـ، كاألمر(. 
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، كطبقت ُٔٔ/ٔ)*( أبك مالؾ: حبيب بف صيباف، ككاف ثقة معركفان قميؿ الحديث، ينظر: الطبقات الكبرل البف سعد 
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 ثبنَبً: ادلمجونَخ

 :توعئخ
تعد المقبكلية معياران ميمان لمكشؼ عف أىمية النصكص كقيمتيا، فإذا كانت المقصدية ترتبط بالمتكمـ، فإٌف   

تبلؼ مرجعياتو الثقافية، كاالجتماعية، كالنفسية، كألىمية المقبكلية ترتبط بالسامع الذم تتعدد كتختمؼ قراءتو باخ
االستحساف، ((ىذا العنصر أكاله الجرجاني عناية كربطو بالنظـ كبأحكاـ النحك فقابمو بمصطمحات متعددة منيا

د األريحية((، ككما كرد المصطمح في قكلو:))كاعمـ أٌنو ال يصادؼ القكؿ في ىذا الباب مكقفان مف السامع، كال يج
 . (ْٕٔ)((لديو قبكالن حتى يككف مف أىؿ الذكؽ كالمعرفة

))فاعمد إلى ما تكاصفكه  بالحسف، كتشاىدكا لو بالفضؿ ثـ :أما المصطمحات األخرل، فقد كردت في قكلو   
جعمكه كذلؾ مف أجؿ النظـ خصكصا دكف غيره مما يستحسف لو الشعر أك غير الشعر مف معنى لطيؼ، أك 

تعارة، أك تجنيس، أك غير ذلؾ مما ال يدخؿ في النظـ كتأٌممو، فإذا رأيتؾ قد ارتحت، ك حكمة، أك أدب، أك اس
 .(ْٖٔ)؟((اىتزت كاستحسنت فانظر إلى حركات األريحية مما كانت كعند ماذا ظيرت

كالكبلـ إذا ركعي فيو معاني النحك جاء مقبكالن مف السامع، كقبكلو لمنص ال يككف إاٌل بعد أف يستعيف بفكره   
يتدبر فيو، إذ يقكؿ الجرجاني حسفي المزية الذم يجعؿ النص مقبكالن لدل السامع:))أٌنيا مف حيز المعاني دكف ك 

األلفاظ، كأٌنيا ليست لؾ حيف تسمع بأذنؾ، بؿ حيف تنظر بقمبؾ، كتستعيف بفكرؾ، كتعمؿ رؤيتؾ، كتراجع عقمؾ 
مراعاة : أحدىماف ليككف النص مقبكالن :، كعميو يحب تكفر شرطيف أساسيي(ْٗٔ)((كتستنجد في الجممة فيمؾ
  مراعاة مقتضى الحاؿ. :كايخرمعاني النحك في نظمو، 

كتعد عممية إنتاج النصكص عممية تكاصؿ، كتكجد عناصر ال يمكف االستغناء عنيا في تمثيؿ ىذه العممية   
كؿ مف القصدية كالمقبكلية مف  كىي تكافر القصدية مف الميرًسؿ، ك المقبكلٌية مف المتمقي)السامع(، لذلؾ تيعدٌ 

 .  (َٓٔ)المعايير التي تتحقؽ بيا صفة النٌصية مف منظكر الجانب االتصالي في تحميؿ الخطاب
(:))ىك يتضمف Debeaugrande،قاؿ دم بكجراند)(ُٓٔ)كيتعمؽ ىذا المعيار بمكقؼ المستقبؿ مف النٌص   

ا أف تككف مقبكلة مف حيث ىي نٌص ذك سبؾ مكقؼ مستقبؿ النٌص إزاء ككف صكرة ما مف صكر المغة ينبغي لي
،كليذا المعيار بعده ككجيات ثقافية كاجتماعية، كيتصؿ بتحديد مكقؼ المتمقي مف الكبلـ، كمدل (ِٓٔ)(كالتحاـ(
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تقبمو لسمسمة األحداث الكبلمية عمى أٌنيا نٌص قابؿ لمكصؼ بالسبؾ كالحبؾ، كأف لو نكعان مف الجدكل عند 
 .(ّٓٔ)ة،أك يتبنى مكقفان،أك يسيـ باستجابة إلنجاز خطة مكضكعيةالمتمقي،كأف يكتسب معرف

كينظر عمماء النص إلى معنى أكسع ليذا المعيار أيضان بأنو)) رغبة نشطة لممشاركة في الخطاب كمشاطرة   
اليدؼ، كبيذا يككف القبكؿ حدثٌا قائمان بذاتو، كىك يتضمف الدخكؿ في التفاعؿ الخطابي مع كٌؿ ما ينطكم عميو 

،كىذا يعني أنيا تعتمد التفاعؿ بيف قصد المنتجيف، كرغبة المتمقيف في المعرفة كصياغة (ْٓٔ)ذلؾ مف نتائج((
، (ٓٓٔ)مفاىيـ مشتركة، كالمتمقي طبقان ليذا الرأم شريؾ ليس  في النص حسب، بؿ بمعناه، كأىميتو، كقيمتو

 .(ٔٓٔ)كيذىب محمد عزاـ إلى تعريؼ المقبكلية كيمخصو باالستجابة كالقبكؿ
 ، ىي:(ٕٓٔ)كيعتمد قبكؿ النص مف عدمًو مجمكعة مف العكامؿ  
 .(ٖٓٔ)تعتمد نسبة قبكؿ النص  مقدمات سياقية تعيف المتمقي عمى الفيـ كالتأكيؿ-ُ
معرفة المتمقي لقصد المنتج، أم أدلة النص العامة أك البنية الكبرل التي تعد  مؤثران حقيقيان في تقبؿ -ِ

 .(ٗٓٔ)النٌص 
بالمتكمـ كبنكع النص يساعده عمى التركيز كاالنتباه؛ ألفَّ كؿَّ نكع مف أنكاع النصكص قٌراؤيهي  معرفة المتمقي-ّ

 .(َٔٔ)الذيف ليـ طبيعة خاصة في قراءتيـ، كفي رد فعميـ بعد القراءة
 (ُٔٔ)كيعتمد قبكؿ النص عمى الخمفيات  الفكرية كاأليديكلكجية التي يتمتع بيا المتمقي-ْ
 .(ِٔٔ)أثر في قبكؿ النص؛ ألف الحالة النفسية لممتمقي تؤثر في حالتو الذىنيةالعكامؿ النفسية ليا -ٓ
كثمة أمر ميـ يتعمؽ بفقداف النٌص لبلتساؽ كاالنسجاـ ىؿ يؤدم إلى فقداف المقبكلية، كتضمف ىذا األمر   

بار كالتعميـ، فاف دايؾ الذم حدد قكاعد البنية الكبرل في النٌص، كىي الحذؼ، كاالختأحدىما: لػػ كجيتي نظر، 
كالبناء، كمع ىذه القكاعد يككف القبكؿ مرتبطان بككف النص متسقان منسجمان، كاعتياد القارئ عمى األعراؼ الببلغية 
المغكية كالثقافية التي يينتج بيا النٌص ككضكحيا لو ييسيـ في سرعة تقبمو لمنٌص؛ ألف عممية القراءة ىي تفاعؿ 

جريمس إذ يؤكد أف معرفة  لػػػػ:كالثانية ،(ّٔٔ)رئ حكؿ البنية العامة لمنصكصبيف النص كالخمفية المعرفية لمقا

                                                           

 .ُّ،كمدخؿ إلى عمـ لغة النص:َِٓينظر: في المسانيات العربية المعاصرة:ّٓٔ))
  . ِٓم:،كينظر:نظرية عمـ النٌص رؤية منيجية في بناء النص النثر ُٖٕمدخؿ إلى عمـ لغة النٌص:ْٓٔ))
 .ِّّ-ِِّينظر: المرايا المحدبة مف البنيكية إلى التفكيؾ: ٓٓٔ))
 . ْٗينظر: النص الغائب: ٔٓٔ))
  .ٔٓ-ٓٓينظر :نظرية عمـ النص رؤية منيجية في بناء النص النثرم:ٕٓٔ))
 .ِٕٗينظر: لسانيات النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب: ٖٓٔ))
 . ٓٓنص النثرم:ينظر: نظرية عمـ النص رؤية منيجية في بناء ال ٗٓٔ))
 .ُُِينظر: النص كالسمطة كالحقيقة:َٔٔ))
 .  ُُِينظر:  نفسو: ُٔٔ))
 . ِٖٓينظر: عمـ لغة النص مدخؿ متداخؿ االختصاصات: ِٔٔ))
 . ّٓ:  النثرمٌ  ة في بناء النٌص رؤية منيجيٌ  ة عمـ النٌص ينظر: نظريٌ ّٔٔ))



     
 

زالة الغمكض،  المتكمـ أك السامع بمغتو، تتضمف قدرتو عمى تفسير السمات التي تشير إلى االنحرافات المغكية كا 
فات يسيـ في تحقيؽ فالقارئ يككف عمى عمـ باالنحرافات المغكية كقادر عمى تفسيرىا؛ ألف عددان مف تمؾ االنحرا

معيار "اإلعبلمية" في النص كمف ثـ يؤدم إلى تقبمو، كبيذا يتضح بأف احتكاء النص عمى انتياؾ األعراؼ 
المغكية)االتساؽ(، أك عمى خمؿ في الربط المعنكم)االنسجاـ(، ال يؤدم إلى فقداف النص إلى مقبكليًتًو ماداـ 

 .(ْٔٔ)لنٌص التي تتجو إلى إحداث ىدؼ معيفاالنتياؾ أك الخمؿ يقع في نطاؽ قصدية منتج ا
كيذىب بعض مف عمماء النص إلى أف ىذا المعيار متكقؼ عمى االتساؽ كاالنسجاـ  مما يؤدم إلى قبكؿ    

ف  النص لغكيان، كأم خمؿ في ىذيف العنصريف يجعؿ قبكؿ النص ليس إيجابيان، فقد يؤدم إلى تصكرات خاطئة كا 
المغكية عالية المستكل إذ تكمف قيمتيا الببلغية في الكشؼ عف المعاني كاف ىذا ال يتعارض مع النصكص 

 .  (ٓٔٔ)اإلضافية كراء الصياغات المغكية
كلمقارئ أثر ميـ كمكانة عالية في النص ؛ألنو ىك المبدع الميشارؾ لمنص نفسو، بؿ لمعناه    

شفرات النص كاستخراج األفكار  ،كيتكقؼ النص عمى ثقافة المتمقي فكمما كاف مثقفان استطاع فؾ(ٔٔٔ)كأىميتو
كالمبادئ كجمالياتو، كما يكمف في مؿء الفراغ الكامف بيف عناصر النص السيما ما يتصؿ بحذؼ العديد مف 

 .(ٕٔٔ)العناصر
كعممية القراءة ىي إعادة بناء النص حسب تصكر القارئ؛ ألف النص يبعث كيحيا بالقراءة مف جديد،    

 .(ٖٔٔ)ئ مؤلفان كما كاف المؤلؼ قارئان كبأشكاؿو جديدةو، كيصبح القار 
كىناؾ مجمكعة مف قراءات لمنص ال قراءة كاحدة يشترطيا المعنييف بنظرية القراءة كالتمقي، لكي يستطيع    

، (ٗٔٔ)القارئ الكصكؿ إلى قصد المتكمـ كتحقيؽ المقبكلية عنده، فمذلؾ مٌيزكا بيف ثبلثة أنكاع مف القراءة
 :(َٕٔ)كىي

كتتجو نحك المؤلؼ أك , كىي ال تركز في النص، كتسمى القراءة التقميدٌية :اءة اإلسقاطيةالنكع األٌكؿ: القر 
 المجتمع، كتعامؿ النٌص كأنو كثيقة إلثبات قضٌية شخصٌية أك اجتماعٌية أك تاريخٌية.

ت كىي التي تمتـز بالنص كتأخذ منو ظاىر معناه فقط، كالشرح يككف بكضع كمما: النكع الثاني: قراءة الشرح
 بديمة لممعاني نفسيا.

                                                           

 . ْٔ: عنػػد العػػرب)رسالة ماجستير ( الببلغػػػيٌ ك  ٌية في التراث النقدمٌ كأصكؿ المعايير النصٌ ، ّٓينظر: نفسو: 664))
 . ُٖٓينظر: الدرس النحكم النصي في كتب إعجاز القرآف:ٓٔٔ))
 .ّٓينظر: عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ: ٔٔٔ))
 . ّٕٗينظر: اجتيادات لغكٌية:ٕٔٔ))
 .ٓٓينظر: نظرية عمـ النص رؤية منيجية في بناء النص النثرم: ٖٔٔ))
  . ّْرة دراسة في ضكء عمـ لغة النٌص)رسالة ماجستير(:ينظر :سكرة البقٗٔٔ))
 . ٖٕ -ٕٕ:الخطيئة كالتكفير مف البنيكية إلى التشريحية ينظر : َٕٔ))



     
 

ف ىذه  :النكع الثالث: القراءة الشاعرٌية كىي القراءة التي تتـ بكاسطة شفرة النٌص في ضكء السياؽ الفني، كا 
 القراءة تسعى إلى كشؼ ما ىك في باطف النٌص كتقرأ أبعد مما ىك في المفظ الحاضر.

النٌص؛ ألف النٌص يتككف مف كتابات مركبة مف عٌدة فالقارئ ىك المركز الذم تجتمع فيو الثقافات التي يحمميا   
 .(ُٕٔ)ثقافات، كالمكاف ىك القارئ التي تتمركز فيو تمؾ التعددٌية

فالمتمقي أصبح ركنان أساسيان مف أركاف التحميؿ النٌصٌي، فيك القراءة الثانية لمنٌص، كليذا لـ يغفؿ عمماء المغة  
؛كليذا اعتنت نظرية التمقي بعنصر (ِٕٔ)يف منتج النٌص، كالنٌص، كالمتمقيىذا األثر لممتمقي، فالنٌص ييعد  حكاران ب

نتاجو، كتداكلو، كتحديد معانيو    .(ّٕٔ)المتمقي، فيك لو النصيب األكبر مف النٌص كا 

 ادلمجونَخ يف ادلمبيبد:
مقالة النقد  إٌف المتأمؿ في مقامات السيكطي يمحظ أٌنو الشكؿ المقامٌي الذم آثره السيكطي ىك شكؿ المقامة  

،فجاءت أكثر مقاماتو عمى ىذا الشكؿ، إذ إٌنو اتٌبع المقامييف الذيف اتخذكا ىذا الشكؿ خطة المقالة التي تقكـ 
عمى عرض كتقديـ كخاتمة، كىك بذلؾ يقصد تكضيح رأم خاص في قضية أدبية أك اجتماعية أك ذاتية، كقد 

فَّ المقامة في إطارىا ا(ْٕٔ)تصؼ رحمة لكاتبيا لمغكٌم تمٌثمت في حديث ييمقى عمى جماعة مف الناس إٌما ،)) كا 
ٌما لغرض الثقافة العامة أك التسكؿ، كمع كٌؿ ىذا؛ فإنيا لـ تمتـز شكبلن فنٌيان محددان  لغرض النصح كاإلرشاد، كا 

ٌرب ،كىذا القكؿ يق(ٕٓٔ)ككٌؿ ما يميزىا ىك أٌنيا حديث ذك نزعة كعظٌية أك ثقافٌية، يمقى عمى جماعة مف الناس((
 لنا مقامات السيكطي، كيجعميا تتمتع بالقبكؿ لدل القٌراء، كيجعميا مف ىذا النكع.

ق أشير ُُٗ)) كربما كانت مقامات السيكطي المتكفى سنة :كأشار بعض الدارسيف إلى شيرة مقاماتو كأىميتيا  
حديثو عف مقامات ، كيقكؿ محمكد رزؽ سميـ في (ٕٔٔ)المقامات التي صنفت في العصكر المتكسطة المتأخرة((

السيكطي:))كمقاماتو طريفة المكضكع نعتقد أنو لـ يكتبيا إال بعد تفكير كركية كبعد رغبة مبيتة في ابتداع 
،كيضيؼ أحمد الشرقاكم إقباؿ بقكلو:))المقامات السيكطية خاممة عمى (ٕٕٔ)مكضكعاتيا بما لـ يحـ حكلو سابؽ((

 .    (ٖٕٔ)ئدة كاإلمتاع((جبللتيا كنفاستيا، منسية عمى ما فييا مف الفا
                                                           

  .ِّّينظر: المرايا المحدبة مف البنيكية إلى التفكيؾ:ُٕٔ))
 .  ُٔ/ُينظر: عمـ المغة النٌصٌي بيف النظرٌية كالتطبيؽ دراسة تطبيقٌية عمى السكر المكٌية: ِٕٔ))
 .َُٕينظر معجـ السيميائيات: ّٕٔ))
  .ِٕٔ،كفف المقامات بيف المشرؽ كالمغرب:ِْٖينظر: األدب العربي في األندلس:ْٕٔ))
 .ٖفف المقامات بيف المشرؽ كالمغرب: ٕٓٔ))
  .ُُٔف القصة كالمقامة لجميؿ سمطاف:كف،ُِْبديعيات الزماف لفكتكر ألكؾ:ينظر: ٕٔٔ))
 . ِْٕ/ٓعصر سبلطيف المماليؾ: ٕٕٔ))
 .ِّٕمكتبة السيكطي: ٖٕٔ))



     
 

كألف بعض كتٌاب المقامات رأكا في المقامة حبلن ألزمة الشكؿ األدبي في باب المقالة؛ ألنيـ لـ يعرفكا المقالة   
بمفيكميا عند المتأخريف، كلذلؾ كتبكا كثيران مف المقاالت عمى أنيا مقامات كمفيكميا المقامة في مثؿ ىذه الحاؿ 

،كمف مقامات السيكطي بيذا المكف مقامة (ٕٗٔ)ت مقامات فنية بحسب االصطبلحأنيا أحاديث أدبية كليس
،كفي رأيو أف اهلل انزؿ الحمى في أكؿ األمر؛ ليذؿ بيا األسد، ثـ جعميا  سجنان في األرض لتصمح (َٖٔ)الحمى

مسكت :))أتاني جبريؿ بالحمى كالطاعكف فا مف بدف المؤمف ما فسد، كقد أجمؿ شيئان مف فضميا منو في قكلو
،كىناؾ بعض مف مقاماتو أخذت طابع المناظرة كما في المقامة (ُٖٔ)الحمى بالمدينة كأرسمت الطاعكف بالشاـ((

الكردية، إذ أنيا تعرض عمى مائدة المقامات العربية ألكانا جديدة لـ نعيد مثميا عند مف سبؽ السيكطي مف 
 المقامييف.

نية كدنيكية يبحث فييا عف كؿ ما يعف بخاطره عبرة ككصفيا محمد رشيد حسف بأنيا:)) دائرة معارؼ دي 
، كبيذا القكؿ كصؼ مصطفى الشكعة السيكطي بأنو:)) أثرل المكتبة األدبية العربية بعدد مف (ِٖٔ)لئلنساف((

 .(ّٖٔ)المقامات الرشيقة األسمكب المتنكعة المكضكعات المتعددة األلكاف((
كعاتيا، فبعضيا تناكلت أكثر مف ىدؼ ك مكضكع، إذ إٌف كلـ تكف ىناؾ فكاصؿ كبيرة بيف المقامات في مكض  

مكضكعات النحك كالمغة ىي أكؿ المكضكعات التي طرقيا في مقاماتو كما في المقامة الجيزية كالمصرية، كليس 
السيكطي أكؿ مف تناكؿ ىذه المكضكعات بؿ سبقو إلييا الحريرم كاليمذاني كغيرىـ، كقد ذكر عبد الممؾ 

ي لـ يتناكؿ ىذه المكضكعات إذ يقكؿ عف مقامات السيكطي:))إنيا لـ تعف بالمكضكعات مرتاض أف السيكط
، كلـ يعالج السيكطي في جميع مقاماتو البطؿ كالراكم، فقد عالجيا في أربع مقامات (ْٖٔ)المغكية كال األدبية((

كبلن كمضمكنان، كلكف صكرة ىي)األسيكطية كالمكية كالمصرية كالجيزية(، كبيذه المقامات قد قٌمد فييا الحريرم ش
البطؿ مغايرة لما عند الحريرم، إذ كاف يستعمؿ الكفاءة المغكية لمكدية كنيؿ العطايا، كما يفعؿ الحارث بف ىماـ 
يصالو  سارد مقامات الحريرم، إننا في مقامات السيكطي أماـ بطؿ سٌخر الكتابة لمحفاظ عمى المنيج السٌنٌي، كا 

فبطؿ مقامات السيكطي إذف أجؿ كأرفع مف بطؿ الحريرم، كراكية مقاماتو قريب إلى أكبر عدد مف الٌذكات، 
الشبو مف راكية مقامات الحريرم كالفرؽ بينيما أف راكية مقامات الحريرم يجٌد في البحث عف الماؿ في حيف أف 

 راكية السيكطي في مقاماتو يبحث عف الفكائد العممية. 
                                                           

 .ِّٖينظر: فف المقامات بيف المشرؽ كالمغرب: ٕٗٔ))
 .ُُٓينظر: المقامات: َٖٔ))
 .ُّٓ:نفسو  ُٖٔ))
 .ّٕأثر المقامات في نشأة القصة المصرية الحديثة: ِٖٔ))
 جبلؿ الديف السيكطي: مسيرتو العممية كمباحثو المغكية: ب.  ّٖٔ))
 .ِٖٓفف المقامات في األدب العربي: ْٖٔ))



     
 

البطؿ كالراكم في مقامات السيكطي في جميعيا دليؿ عمى عجز فقد ظف محمد رشيد حسف عدـ ظيكر     
السيكطي مف مجاراة أصحاب المقامات السابقيف، يقكؿ:)) كحينما اختار السيكطي بطبلن كراكية لـ يستطع أف 
يجارم في ىذا الفف مف سبقو مف المقامييف، كالدليؿ عمى ذلؾ أنو لـ يجعؿ شخصيتي البطؿ كالراكية مطردتيف 

، كيتضح أف ىذا القكؿ فيو نظر؛ ألف عالمان مثؿ السيكطي متبحر في المغة كبعمكـ النحك (ٖٓٔ)مقاماتو((في كؿ 
 تجعمو قادران عمى مجاراة أكبر المقامييف. 

أما فكرة الكدية عمى خبلؼ مف مقامات اليمذاني كالحريرم؛ فقد اختفت في مقامات السيكطي؛ ألنو لـ يرغب   
ي ظاىرة لـ تعد مثيرة في عصره، إذ أصبحت مف الظكاىر المألكفة، إذ إٌف المقريزم في تناكليا في مقاماتو في

قسـ سكاف المجتمع العربي في عصر السيكطي عمى أقساـ، كجعؿ السابع منيا: أىؿ "الخصاصة 
،كأكرد سعيد عبد الفتاح عاشكر عمى مبلحظة بعض الرحالة األجانب الذيف زاركا مصر في عصر (ٖٔٔ)كالمسكنة"

اليؾ))أٌف بالقاىرة عددان كبيران مف العكاـ ببل مأكل في النيار كالميؿ سكل الطرقات، يييمكف فييا كأجسادىـ المم
شبو عارية...، كدىش "برنارد دم بريد نباخ" لكثرة عدد الشحاذيف بالقاىرة، كقاؿ أحاطكا بو مف كؿ جانب 

سيكطي لعدـ تناكؿ مكضكع الكدية في ، كمما تقدـ يتضح لنا السبب الذم أدل بال(ٕٖٔ)طالبيف اإلحساف((
مقاماتو؛ ألنيا كانت ظاىرة مألكفة، ككانت تتخذ حيزان ظاىران في المجتمع العربي في ذلؾ العصر، عمى خبلؼ 
ما صرح بو محمد رشيد حسف، إذ يقكؿ:))ككذلؾ مقامات السيكطي لـ نجد الكدية كاضحة عمى اإلطبلؽ؛ ألنيا 

 . (ٖٖٔ)لمجتمع العربي حينئذ...((لـ تكف تأخذ حيزان ظاىران في ا
ككانت أسماء مقاماتو تختمؼ عف تسمية مف سبقو مف المقامييف، إذ إف بعض مقاماتو تحمؿ أسماء األزىار،    

كالمعاف، كالعطكر، كالفكاكو مثؿ))مقامة الرياحيف، كالمقامة الياقكتية ،كالمقامة المسكية، كالمقامة 
ء جميمة مثؿ ))المقامة البلزكردية، المقامة الزمردية، كالمقامة الفستقية((،كأعطى بعضيا ادآخر أسما

الذىبية((،كىك يستمد بعض ىذه التسميات مف بيئتو، كىذا ما يجعؿ القارئ متشكقان، لمعرفة مضمكنيا، كتقبميا 
يف لما فييا مف منافع كأمكر اجتماعية، ٌصكرىا السيكطي في المقامات، كتفكؽ عمى جميع مف سبقو مف المقامي

بكضكح صكرة المجتمع في عصره، كمع أف الخياؿ قد جنح بو في ))المقامة المسكية، كمقامة الرياحيف ،كالمقامة 
الياقكتية(( فإف الخياؿ في المقامات مستمد مف الكاقع كالقرائف الكاردة فييا تؤيد ذلؾ، ك نذكر بعض المظاىر 

                                                           

 .ٔٓفي نشأة القصة المصرية الحديثة: المقامات أثر ٖٓٔ))
  .ٕٓينظر: إغاثة األمة:ٖٔٔ) )
 .ّٖالمجتمع المصرم في عصر سبلطيف المماليؾ: ٕٖٔ))
 .ّْ:الحديثة في نشأة القصة المصرية أثر المقامات ٖٖٔ))



     
 

،إذ (ٖٗٔ)لبحرية((تناكؿ فييا مكضكع الرخاء كالغبلءاالجتماعية  عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر في ))المقامة ا
كأصبحكا في أمرىـ حيارل كانيمؾ عمى شراء القمح ق( فكاف حاؿ الناس عمى قكلو:))ٕٖٗنقص النيؿ في سنة)

المسممكف كالييكد كالنصارل, كترل الناس سكارل, كأنما قامت عمييـ القيامة, أك سقطت عمييـ الغمامة, 
صدر يقكؿ في الشكارع:يا اهلل السالمة, كعاد بعض الناس عمى بعض بالمالمة,  ككؿ مف كرد في البحر أك

 .(َٗٔ)كعض المتأخر عف شراء القكت عمى يديو مف الندامة...((
ق( في مصر كالشاـ كعجزكا ٖٖٗ-قٕٖٗككصؼ لنا أىؿ عصره عندما تفشى كباء الطاعكف فييـ سنة )   

ر ناس مف أشياء ال تغنييـ, كأمكر ال تغنييـ, مف ذلؾ استعماؿ كأكثعف عبلجو في))المقامة الدرية(،إذ يقكؿ:))
مأككالت قكابض, كمجففات كحكامض, كتعميؽ فصكص, ليا في كتب الطب نصكص, كىذا باب قد أعيا 
األطباء, كاعترؼ بالعجز عف مداكاتو األلباء, كناس رتبكا أدعية لـ يرد بيا حديث كال أثر, كابتدعكا أذكاران مف 

          (ُٗٔ)كنسكا أيف المفر...((عند نفسيـ 
كقد كتب السيكطي مقاماتو بحسب األسمكب البديعي الذم يكثر فيو مف المحسنات المفظية كالمعنكية، كىذا    

األسمكب البديعي ىك الخيط المتصؿ الذم يجمع المقامات العربية، فيك اإلطار العاـ لكؿ المقامييف في كؿ 
تي ظيرت في مقاماتو ىي))السجع، كاالقتباس، كالتكرية، كالجناس...((، فقد أشار العصكر، كأىـ أنكاع البديع ال

عبد األمير ميدم الطائٌي إلى أف ليس كٌؿ سجع مقامة، كلك كاف كذلؾ لكاف الكٌياف ككتٌاب السجع مف 
 ،كبيذا  قد استعمؿ المقامة بشركطيا الفنٌية. (ِٗٔ)المقامات، كلكانت المقامات مف فنكف الجاىمٌية

كثار السيكطي مف التكجيو بمصطمحات العمكـ يعكد إلى استظيار الكثير مف المتكف، كسعة معجمو مف    كا 
األلفاظ االصطبلحية، كيقصد بالتكجيو:)) أف يكجو المتكمـ بعض كبلمو أك جممتو إلى أسماء متبلئمة اصطبلحان 

، أك غير ذلؾ مما يتشعب لو مف الف نكف تكجييان مطابقان لمعنى المفظ مف أسماء األعبلـ، أك قكاعد عمـك
، (ْٗٔ)، كتكجيو المغة األدبية بمصطمحات العمكـ كألفاظ أرباب الحرؼ عرؼ مف عصر الجاحظ(ّٗٔ)الثاني...((

كاستعمؿ كثير مف الكتاب كالشعراء مصطمحات العمكـ في رسائميـ كمقاماتيـ عمى الرغـ مف دعكة بعض النقاد 
 .(ٓٗٔ)الكتابة األدبية؛ ألنيا تفسد الممكات إلى االبتعاد عف مصطمحات العمـك في

                                                           

 .ُُٔينظر:المقامات: ٖٗٔ))
 .ُٓٔ: المقامات َٗٔ))
  .ُٖٗنفسو: ُٗٔ))
 .ّٖكفنان كتراثان: ينظر: المقامة أصالة ِٗٔ))
 .ُّٔخزانة األدب: ّٗٔ))
 . ُِّ، ُُٔينظر: ذيؿ زىرة األدب أك جمع الجكاىر في الممح كالنكادر: ْٗٔ))
 . ٖٗ- ٖٖ/ُ،كرسائؿ أبي العبلء المعرم:ِٓ،كمنياج البمغاء لحاـز القرطاجني:ْينظر: أدب الكاتب البف قتيبة:ٓٗٔ))



     
 

إذ نرل السيكطي يتكمـ عمى لساف: المقرئ كالمفسر كالمحٌدث كالفقيو كاألصكلي كالجدلي كالنحكم كصاحب   
التصريؼ كصاحب المعاني كصاحب البياف كصاحب البديع، كصاحب العركض كصاحب المنطؽ 

بمصطمحات فنكنيـ، فإنو يجعمنا نقؼ كقفة إعجاب أماـ ىذا  ، كعندما ذكر السيكطي ىؤالء العمماء(ٔٗٔ)كالصكفي
 المعجـ المغكٌم اليائؿ الذم اتكأ عميو في مقاماتو.  

كقد أجاد في استيبلؿ مقاماتو، ككثير مف ابتداءاتو جاءت آيات قرآنية ذات صمة قكية بمكضكعات مقاماتو،   

ًٌثمى ًجو زته ذً اجلالي  06وً ِٓ ػٍٍيا فاْ }:، بقكلو تعالى(ٕٗٔ)فيك يستيؿ))المقامة الٌدرٌية في  الطاعكف كالكباء((

كالقارئ ليذا االستيبلؿ يدرؾ أنو يقصد بذلؾ المكت كأنو كتابه عمى البشرية جمعاء (06/07السحون:{)07ًاإلوساَ 

ببينة أك  كالباقي ىك كجو اهلل سبحانو كتعالى، كيقصد باالستيبلؿ)) أف يأتي الناظـ أك الناثر في ابتداء كبلمو
، كاختياره ىذه الطريقة دليؿ عمى أنو كاع بأىميتيا (ٖٗٔ)قرينة تدؿ عمى مراده في القصيدة أك الرسالة...((

كفاعميتيا في اجتذاب القارئ كالتأثر فيو كالقبكؿ لديو، إذ أنو يضعو كيضع أحكالو النفسية مكضع االعتبار 
قي، كلكي يبدأ التكاصؿ بينو كبيف القارئ؛ ألنو كتبيا كىك يبني الكامؿ فبدء المقامة بآية تيحدث أثران في نفس المتم

في ذىنو صكرة القارئ الذم يسرم عميو مفعكؿ القرآف الكريـ ميما تكف جنسيتو أك عقيدتو، كنعرؼ مدل تأثير 
 القرآف الكريـ في النفس البشرية منذ المحظة األكلى لنزكلو، سكاء مف شرح اهلل صدره لئلسبلـ، أـ مف عارض
ذا تجاكزنا النقر القميؿ الذيف كانت شخصية محمد )صمى اهلل  كجعؿ اهلل عمى قمبو غشاكة، يقكؿ سيد قطب:))كا 
عميو كسمـ( كحدىا ىي داعيتيـ إلى اإليماف أكؿ األمر... فإننا نجد القرآف كاف العامؿ الحاسـ أك أحد العكامؿ 

سحر القرآني الذم أخذ العرب منذ المحظة الحاسمة في إيماف مف آمنكا أكائؿ الدعكة،... تكشؼ في ال
 .(ٗٗٔ)األكلى...يستكم في اإلقرار بو المؤمنكف كالكافركف((

كيبدك أف السيكطي كاف مكفقان في اختيار مقدمتو، إذ إنو يندمج في مشاكبلت الحياة االجتماعية التي تمس     
كاألحاسيس بالقرب مف الخالؽ، كيرفع أحاسيس النفس البشرية، كليذا االستيبلؿ أثر ميـ في طمأنينة النفس 

معنكياتيـ بما يكفي لتقبؿ المكضكع المطركح مف القارئ كالمتمقي، كأٌنو استدالؿ إلى قكؿ ال يحتمؿ إاٌل الصدؽ، 
 يمكنو مف طرح مقبكليتو منذ البداية.      

                                                           

 .  َِٗ-َُِكالمقامة الٌدرٌية:،ُٕٔ-ُٔٔينظر: المقامات)المقامة البحرية(: ٔٗٔ))
،كمقامة الركضة في ركضة ُُٔ،كالمقامة البحرية:ُُٓ،كالمقامة الذىبية:ُْٗينظر: المقامة الٌدرٌية في الطاعكف كالكباء:ٕٗٔ))

ٍرًدٌية:ُُٖمصر: كى   . ِّٗ،كمقامة الركضة في كىاًلدم خير البرية:ِٕٗ،كالمقامة البٌلزي
 .َِٓحسف التكسؿ: ٖٗٔ))
  .ُُفني في القرآف :التصكير ال699))



     
 

ة ببراعة االستيبلؿ، كمقامات كلـ يكف مبتدعان ىذه البراعة بؿ تميز كثير مف المقامات التي اتخذت طابع المقال  
،كىذا االستيبلؿ شبيو ببعض (ََٕ)ق(ُِٖق(، كالقمقشندم)تْٕٔق(، كمقامة الصفدم)تْٕٗابف الكردم)ت

المقدمات لممقاالت، كىناؾ ابتداءات أخر غير ادآيات القرآنية كما في ))المقامة المسكية، ك الياقكتية، 
: األسمكب العممي: كطابعو السيكلة كعدـ التكمؼ، كىك ما تتسـ كالفستقية((،كاتبع السيكطي في كتاباتو أسمكبيف

بو أكثر مؤلفات السيكطي، كاألسمكب األدبي: الذم اتخذه في مقاماتو، كيبلحظ أنو أراد مف ىذا األسمكب 
 استيعاب المعارؼ العممية، إذ أنو امتاز بكلكج أغمب الفنكف بأسمكب المقامات المقيدة بالمحسنات البديعية.

كبيذا يتضح أنو اصطنع لنفسو أسمكبان في مقاماتو يجعمنا نميزه مف غيره مف المقامييف، كيتسـ أسمكبو    
بالكضكح كعدـ التعقيد كىذه السمة عبر عنيا في بعض مقاماتو بكضكح مكاقفو كأىدافو، كالسمة الثانية الحدة 

                المؤلؤية((.           كالمرارة، كتظير حدتو كمرارتو التي تصؿ إلى حد اليأس في))المقامة 

كخطة المقالة التي سار عمييا في مقاماتو أعطتوي الحرية في تناكؿ المكضكعات المختمفة، إذ أف مقاماتو   
ارتبطت بمناسبات، كىذه المناسبات متجددة غير محدكدة، فالسيكطي لـ يكف غائبان عف عصره كمجتمعو في 

 كعبلجان لظكاىر تفشت في ذلؾ العصر.        مقاماتو فجاء بعضيا تشخيصان 
تناكؿ السيكطي في مقاماتو النقد السياسي في ثبلث منيا كىي:)) مقامة الرياحيف((ك))المقامة المسكية((   

ك))المقامة الياقكتية((،كلكف السيكطي لـ يتناكؿ ىذا المكضكع بطريقة مباشرة، بؿ عمد إلى  الطريقة الرمزية، أم 
راء المماليؾ، كبيذه الطريقة أراد أف يكسب مقاماتو رداء مف الطرافة كالجدة، كىدفو انتقاد النظاـ ىي رمكز ألم

 السياسي القائـ كطىٍرحي بديؿو لو.
ككاف ىدؼ السيكطي مف مقاماتو النقد: نقد الحكـ كالقضاء كالعمماء كالعامة المتصكفة، كىدؼ أيضان إلى    

الجتماعي، كالطريقة التعميمية التي كجدت في مقامات السيكطي يقكؿ تصكير عصره كبيئتو كالى اإلصبلح ا
ق( كالقمقشندم ٕٗٓزكي مبارؾ عنيا:))حتى الطريقة التعميمية التي عرفت في مقامات السيكطي كابف الجكزم)ت

ر ىي أيضان مما ابتكرىا بديع الزماف، كالفرؽ يرجع إلى صكرة الثقافات في مختمؼ العصكر، فبديع الزماف صكٌ 
، كال (َُٕ)مشكبلت عصره كالحريرم مثؿ معضبلت زمانو، كالسيكطي فصؿ أكىاـ الناس كعمكميـ في أيامو((

ننكر كجكد الطريقة التعميمية قبؿ السيكطي، لكننا كجدناه يحشد في بعض مقاماتو حديثان كفقيان ك طبان كشعران، 
كفرؽ آخر ىك التكسع في الطريقة التعميمية، فيك يقـك بالتعميـ في إطار اليدؼ العاـ لكؿ مقامة مف مقاماتو، 

 كمحاكلة اإللماـ بالمكضكع مف مختمؼ الزكايا.
ككذلؾ نجد في المقامات أيضا ابتكار عنصر جدم كىك)التشخيص(في فف المقامات الذم أخصب مادتو    

عمى ألسنة الحيكاف كزادىا غنى، كعمى الرغـ مف معرفة األدب العربي ىذه الفكرة بحد ذاتيا، منيا إجراء حكار 
                                                           

 .َّٖ/ٓينظر: عصر سبلطيف المماليؾ: ََٕ))
 ِْٕ/ُالنثر الفني في القرف الرابع: َُٕ))



     
 

، كيتبيف أف ىذه الفكرة التي أقاـ عمييا السيكطي الحكار بيف (َِٕ)كما نجده في كميمة كدمنة لعبد اهلل بف المقفع
الرياحيف كالزىكر، ككصؼ الخضر كالنباتات مبينان منافعيا أدؽ كأعمؽ كأجؿ فكرة عرفتيا المقامة العربية؛ ألف 

 .(َّٕ)ران لمنقد السياسي الذم رمى إليو السيكطي في المقامةىذه المفاخرة كىذا الحكار كاف إطا
ٍرًديَّة في التعزية عف فقد الذيرية( كاف ذكيان في مخاطبة المتمقي، ككاف عرضو    كى كنجد السيكطي في)المقامة البٌلزي

قارئ إلى المعارضة لممكضكع مقبكالن إذ أنو لـ يكاجو القارئ  بحقيقة النفع الذم يجمبو فقد الكلد؛ ألف ذلؾ سيدفع ال
يا لو مف صدع ال )):كألجؿ ىذه االعتبارات السياقية، ميد إلقناع  المخاطب فيما يمكف أف يختمج فؤاده إذ يقكؿ

،كليجعؿ (َْٕ)يشعب, كشعب ال يرأب, يكىي القكل,... كيكىي العظـ, كيعظـ الكىف كيرىف األغالؽ...((
تدؿ عمى ذلؾ بأدلة مف القرآف الكريـ، فيقدر مرارة األمر مكضكع المقامة أكثر مقبكلية مف قبؿ القارئ فقد اس

ال جـر أف اهلل تعالى حث فيو عمى الصبر الجميؿ ككعد عمى ذلؾ باألجر الجزيؿ, يككف جزاء الصبر فيقكؿ:)) 
قاؿ اهلل تعالى فيما ثبت مف األحاديث القدسية كصحيح السنة, ما لعبدم جزاء إذا قبضت صفيو مف أىؿ 

كليككف المكضكع أكثر مقبكلية مف قبؿ القارئ كالمتمقي نٌكع األدلة  ,(َٕٓ)تسبو إاٌل الجنة...((الدنيا ثـ اح
الخفي في فقد الكلد،كمع ىذا التكثيؼ تزداد الفائدة  اإلقناعية ليخفؼ مف حدة المكضكع كليصؿ إلى النفع

ذ مف القصص سبيبلن لئلقناع كالقرآف الكريـ قد أتخ ,كتتضافر المعاني، كمف األدلة التي اعتمدىا ىي القصص
كالتأثير كالمقبكلية لدل القارئ كالمتمقي، كمف ىذه القصص التي ساقيا في المقامة، قصة ذم القرنيف كما كتبو 
ألمو حيف حضرتو الكفاة مرشدان كمعزيان، كمف القصص التي ذيكرت في مقامة))فقد الذرية(( قصة سميماف عميو 

نزؿ إليو الممكاف, كبرزا في يا الكلد كالزرع عمى الطريقة العابرة كادآتي:))السبلـ كمحاجة الممكيف لو إذ شب
صكرة أخصاـ, فقاـ أحدىما: إني بذرت بذران ألحصده, فمما اشتد مٌر بو ىذا فأفسده, فقاؿ ايخر: إنو بذر عمى 

عابرة؟ فقاؿ: الطريؽ, فأخذت عميو, ففسد المضيؽ , فقاؿ سميماف: أما عممت أٌف مأخذ الناس عمى الريؽ ال
ـى تحزف عمى ابنؾ كأنت تعمـ أنؾ ميت, كأف سبيؿ الناس إلى ايخرة...(( يا سميماف, فىًم
كفي ىذا  ,(َٕٔ)

األسمكب استطاع السيكطي أف يجعؿ النصَّ مقبكالن مف قبؿ القارئ كالمتمقي، كيجعميما أيضان قريبيف مف طبيعة 
ية ذات الحمكلة الداللية أك الجمالية المنتقاة بعناية ثانيان، إذ المكضكع أكالن، كبسبب كثرة األدلة كالقصص اإلقناع

أنو يرل أف فقد الكلد يجمب لكالديو األجر العظيـ مما يدفع الكالد إلى عقد مقارنة بيف الحياتيف فيتبٌيف لو 
كىي  ، كعمى ىذا يمكف أف نتكصؿ إلى النتيجة  مف فقد الكلد(َٕٕ)صار إلى ماىك خير لو كأحٌب إليو((أٌنو))

                                                           

 . َّٓ-َِٓينظر: فف المقامات في األدب العربي: َِٕ))
 . ِْٖ-ِْٕ/ٓ، ُّٖ-َّٖ/ّينظر: عصر سبلطيف المماليؾ: َّٕ))
 .ُِٖالمقامات: َْٕ))
 .ُِٗنفسو :  َٕٓ))
 .ِِٔ-ِِٓالمقامات:َٕٔ))
 .َِّنفسو :  َٕٕ))



     
 

النفع الخفي، كذلؾ بتنكع األساليب االستداللية التي تخاطب العقؿ كالكجداف معان مما يمٌكنيوي التكصؿ إلى النتيجة 
 المرجكة.

كالدارس لممقامات العربية يبلحظ أف كثيران مف المقامييف في مختمؼ العصكر قد تعاكركا عمى مكضكع الكصؼ،  
كمنيـ مف قصد إليو قصدان في مقامات خاصة، كمنيـ مف جمع بيف فمنيـ مف جاء عنده عرضان في السياؽ، 

الحاليف، فبديع الزماف اليمذاني أدار ))المقامة الخمرية (( في كصؼ الخمر،ك))المقامة الحمدانية(( في كصؼ 
، كعمر ابف الكردم كصبلح الديف الصفدم كصفا في مقامتيف الحريؽ اليائؿ الذم كاد أف يأتي عمى (َٖٕ)الفرس
،أما السيكطي فنجده أفرد لمكضكع الكصؼ أربع مقامات ىي )المقامة التفاحية، (َٕٗ)قَْٕنة دمشؽ سنةمدي

، فقد كصؼ في التفاحية: الرماف كاألترج (َُٕ)كالمقامة الفستقية، كالمقامة الزمردية، كمقامة بمبؿ الركضة(
مكز كالجكز كالبندؽ كالشاه بمكط كالسفرجؿ كالكمثرل كالنبؽ كالخكخ، ككصؼ في المقامة الفستقية: الفستؽ كال

كحب الزلـ كحب الصنكبر، ككصؼ في المقامة الزمردية الخضركات: القرع كاليندباء كالرجمة كالبامية كالممكخيا 
كالخبازل، كلـ يقتصر في كصفو عمى المحاسف الظاىرة، بؿ تعدل إلى بياف منافعيا الطبية كماليا مف قيمة في 

الشعراء، كما قيؿ فييا مف األحاديث، كيبلحظ  أيضان أف أغمب ىذه المكصكفات مما  العبلج كأكرد ما كصفتيا بو
تبيف بيئتو فيك مرتبط بأرض مصر أشد ارتباط، كىذا ما جعؿ كؿ ىذه المقامات أكثر قبكالن مف قبؿ القارئ 

 كالمتمقي لما فييا مف كصؼ ألمكر ال تقتصر عمى المحاسف فقط .
، قد تألؽ في كصفيا، (ُُٕ)ب عف الكصؼ فنجد السيكطي في )مقامة بمبؿ الركضة(كالمكاف في المقامات لـ يغ 

كيبدك أف الدافع النفسي المتكافر لديو ىك الذم جعمو يسترسؿ في كصفيا منساقان مع طبعو؛ ألنيا المكاف األثير 
فكصؼ أزىارىا لديو كمحؿ سكناه لذلؾ عندما كصفيا قدـ لنا صكرة مقبكلة كنابضة بالحياة عف ىذه الجزيرة، 

كأطيارىا، كرياضيا، كحياضيا، فيي عنده ممكة المتنزىات، ككصؼ لنا أىميا فمنيـ مف قاده اليكل كصرؼ 
ىمتو لقضاء األكقات، كمنيـ مف سمؾ طريؽ العمؿ الصالح ،ككصؼ لنا يكـ عيد الركضة كىك يكـ كفاء النيؿ 

حاجة نفسية لدل السيكطي، كلذلؾ نجده يقكؿ إذ كانت الركضة مكانان لمقياس، كأف ىذه الركضة كانت تمبي 
كتشاىد كأنت معتزؿ مف كاف في انحدار أك صعد, كأنت متحصف مف الثقالء بقمعة حكليا مف الماء فييا:)) 

، كنجد أف ىذه (ُِٕ)كالخنادؽ, كمف تماـ حسنيا تعداد أبكاب بيكتيا, ففييا مخمص عند مجيء الطارؽ((
كنبضة مف نبضات قمبو، كنجد بأف ىذا الكصؼ أكتسب المقبكلية؛ ألنو المقامة كانت خمجة مف خمجات نفسو 

كاف يسرد الكبلـ، كالكصؼ كاف مقصكدان لذاتو، عمى خبلؼ الكصؼ الذم جاء عنده في سياؽ مقامات أيخر 

                                                           

 .ِّْ-ُِّمقامات بديع الزماف: َٖٕ))
 .َّٖ-ّٕٗ/ٓينظر: عصر السبلطيف كالمماليؾ: َٕٗ))
 .ُُٖ، ُُِ، َُٓ، ٕٔينظر: المقامات: َُٕ))
 .ُُٖينظر: المقامات: ُُٕ))
  .ُُٗنفسو: ُِٕ))



     
 

،كقد أظيرت لنا مقاماتو جكانب عدة مف سيرتو (ُّٕ)مثؿ)مقامة الرياحيف، كالمقامة الياقكتية، كالمقامة المسكية(
الذاتية، كلعؿ السبب يعكد إلى خصكماتو الكثيرة مع عمماء عصره، كمكاقفو مف الخمفاء كالسبلطيف كالعامة، مما 
يعطي مقاماتو أىمية كبيرة مف المقبكلية في الكشؼ عف شخصيتو كعصره، كمف المقامات التي تتضح لنا فييا 

كالتدريس((،إذ يبيف لنا فييا سبب تركو اإلفتاء  سيرتو الذاتية)) المقامة المؤلؤية في االعتذار عف ترؾ الفتيا
قد مرجت األمانات كالعيكد, ككثر القائمكف بالزكر, كالشيكد, كجـ االختالؼ, كقؿ االئتالؼ, كالتدريس بقكلو:))

ككذب الصادؽ, كصدؽ الكاذب, المائؽ, كخكف األميف...كتكمـ الرجؿ التافو في أمر العامة, كتعمـ المتعمـ 
، كيتبيف (ُْٕ)ككاف التفقو لمدنيا... كاستعمى الجياؿ عمى العمماء... ككلي الديف غير أىمو...((لغير العمؿ, 

مف ىذا الكصؼ كاألسباب التي جعمتو يعزؼ عف اإلفتاء كالتدريس، ككما تدؿ عمى فساد ذلؾ العصر كاختبلؿ  
ا نجد كثيران مف ىذه األكصاؼ في مكازينو، كىذه المقامة كجدت القبكؿ مع أنو كتبيا كاصفان أىؿ عصره، إاٌل إنن

عصرنا، فما أكثر مف يتصدكف لمعمـ بالجيؿ، كما أكثر الذيف يتعممكف لبلرتزاؽ، كما أكثر الذيف ينطقكف باسـ 
                    الديف كىـ منو براء، فكأف السيكطي نظر بنكر الغيب ككشؼ لو حجب الزماف كالمكاف.       

يجمع بيف التقميد كالتجديد، كبينا سابقان أنو قمد الحريرم في بعض مقاماتو، كلكنو لـ  كيبدك لنا أف السيكطي   
يجعؿ نفسو أسيران لمف سبقو مف المقامييف، كلكنو يدكر في فمكيـ كيعيد مضامينيـ، بؿ استطاع بثاقب نظره 

ضيؼ لما بدأه السابقكف أشياء كعممو، كحدة ذكائو، كسعة أفقو، أف يترؾ أثران محمكدان في المقامة العربية، كأف ي
)) كتتجٌمى مف حيف دآخر كمضات، فيخرج بعضيـ :جديدة، كأشار رياض مرزكقي إلى تجديد السيكطي، بقكلو

،كجدد في مكضكعات (ُٕٓ)مف جميكر كاضعي المقامات بممحة ذكية أك تجديد شخصي، كالسيكطي مثبلن((
مقامي مف قبؿ، مثؿ: النقد التاريخي، كالنقد السياسي،  المقامة كأىدافيا، إذ تناكؿ مكضكعات جديدة لـ يطرقيا

كالسيرة الذاتية، إذ أنو في مكضكع النقد السياسي استكحى فكرتو مف صميـ عصره، كاستمد مادتو مف التراث 
 العربي في الحديث كالفقو كاألدب كالمصطمحات كالطب.

المقامييف في إثبات المقدرة أك التعميـ أك أما ىدؼ المقامة فقد جدد فيو، فبعد أف انحصرت أىداؼ أغمب    
الكعظ نجده ىدؼ في مقاماتو إلى النقد: نقد الحكـ كالقضاء كالعمماء كالعامة كالمتصكفة، كىدؼ كذلؾ إلى 

 تصكر عصره كبيئتو كالى اإلصبلح االجتماعي.
المقامات يحشد فييا  كنرل الطريقة التعميمية قد تطكرت عنده  عٌما سبقو مف المقامييف، إذ نجد في بعض  

حديثان كفقيان كطبان كشعران، فيك يقـك بالتعميـ في إطار اليدؼ العاـ لكؿ مقامة مف مقاماتو، كنجد الرمز لو أثر 
كبير في مقاماتو كما كضحنا في المقامة الرياحيف كالياقكتية كالمسكية، ما ىي إال رمكز ألمراء المماليؾ، ككانت 

و كبيئتو كعصره، فتـ قبكؿ المقامات مف خبلؿ التجديد في مكضكعاتيا كأىدافيا مقاماتو صكرة كاضحة لشخصيت

                                                           

 .َُّ، ُٓ، ُُينظر: نفسو: ُّٕ))
 .ٗٗٗشرح مقامات السيكطي: ُْٕ))
 .َُّالعربي شكبلن كمضمكنان(ضمف كتاب :قضايا األدب العربي : بحث بعنكاف)تطكر المقامة في األدب ُٕٓ))



     
 

كالطريقة التعميمية التي طكرىا، كمبلحظة ما تمتعت بو ىذه المقامات مف أساليب كصكر رائعة كىادفة لمتغيير 
 في المتمقي كالتأثير فيو.

ة منتج النص في نصو، فضبلن عف طبيعة يتضح مٌما تقدـ أٌف معيار المقبكلية يتحقؽ مف خبلؿ أثر شخصي  
ف كاف النص يحمؿ بيف طياتو نغمة  النص كصياغتو كمكضكعو مما يدفع المتمقي إلى االستجابة كالقبكؿ حتى كا 

 التكبيخ كاالستيزاء كالتقريع كالنقد لشخصية المتمقي.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

 

 ثبنثبً: اإلعاليَخ :
ة التي كضعيا بكجراند، كىي تتعمؽ بالمعمكمات الكاردة فػػػي النػػػػػػص مف حيث تكقع تعد مف المعايير السبع   

، كتدؿ عمى ما يجػػػػػػػػػده ميستقًبمك النص فيو مف (ُٕٔ)ىذه المعمكمات أك عدـ تكقعيا، أك المعمكمات مقابؿ المجيكؿ
كغايتو، كلكف المؤكد أفَّ كؿَّ نص  الجٌدة كعدـ التكقع، كتختمؼ درجة اإلعبلمية مف نص إلى آخر كفقان لنكعو 

،كىي ترتبط بمدل تكقع المتمقي لممعمكمات الكاردة في (ُٕٕ)يجب أف يشتمؿ عمى قدرو مف المعمكمات اإلعبلمية
، (ُٖٕ)النص مف عدميا، إذ يمكف أف تقػػػػػػػكد إلى رفض النص إذا كاف ال يتكفر عمى الكـ المناسب مف المعمكمات

فَّ كيؿ نٌص مف النصك  ص ييدؼ إلى أف يقدـ بعض المعمكمات لقارئيو كسامعيو في مختمؼ األماكف في كؿ كا 
العصػػػػػػػػػكر، إذ تختمؼ طريقة كضع المعمكمات في النٌص بحسب نكعيتو، كيترجميا بعض الباحػػػػػػػػػثيف الػػػعػػػػػػػػػػػػػرب 

، كتعرؼ (َِٕ)عمكمات يتضمنيا النٌص ، كبعضيـ إلى )المعمكماتية(،أم ما نحصؿ عميو مف م(ُٕٗ)بػ)اإلخبارية(
))العامؿ المؤثر بالنسبة إلى عدـ الجـز في الحكـ عمى الكقائع النصٌية، أك الكقائع في عالـ نصٌي في :بأٌنيا

مقابمة البدائؿ الممكنة، فاإلعبلمٌية تككف عالية الدرجة عند كثرة البدائؿ، كعػػػػػف االختيار الفعمٌي لبديؿ مف خارج 
، (ُِٕ)مع ذلؾ نجد لكيٌؿ نٌص إعبلمٌية صغرل عمى األقؿ تقكـ كقائعيا في مقابؿ عدـ التكقع((االحتماؿ، ك 

كمصطمح اإلعبلمية يدؿ عمى الجدة كالتنٌكع الػػذم تكصؼ بػػػو المعمكمات التي تيشكؿ محتكل االتصاؿ في نٌص 
عدـ المعرفة، كتختمؼ درجتيا مف نص دآخر، ، كيتعمؽ بمقدار التػػػكقع أك عػػػػػػػدـ التػػػػػػكقع،أك المعرفة أك (ِِٕ)ما

َـّ؛ فإٌنيا تشتمؿ (ِّٕ)فكمما خرج النص عف المألكؼ كالمتكقع ازدادت درجة اإلعبلمية، كالعكس صحيح ،كمف ث
عمى عامؿ الجٌدة، لذلؾ أشار دم بكجراند إلى أف:))المدل الذم تككف فيو العناصر/ المعمكمات، داخؿ النٌص، 

أسمكب التعبير عنيا، كطريقة عرضيا، فيي عندئذ تمثؿ كفاية إعبلمية منخفضة معتادة في معناىا، كفي 
،كىي))تتعمؽ باستقباؿ الكبلـ عمى أنو  (ِْٕ)إعبلمية عالية الدرجة(( الدرجة،أك تككف غير معتادة فتمثؿ كفاية

كقعو لطريقة نص ذك محتكل كما يتعػػػػمؽ بحػػػػػػػػكـ المتمػػػقي عمى طريقة عرض المحتكل بالجدة كبمدل ت
 .(ِٕٓ)العرض(

                                                           

  .ٖٔ، كعمـ لغة النٌص النظرٌية كالتطبيؽ:ّّ-ِّينظر: مدخؿ إلى عمـ لغة النص: ُٕٔ))
 . ُٓ-َٓ، كعمـ النٌص كنظرية الترجمة:َُِينظر: نظرية النقد األدبي الحديث: ُٕٕ))
 .َُٓ-َُْينظر: النص كالخطاب كاإلجراء: ُٖٕ))
  .  ٖٔظر: نحك النٌص اتجاه جديد في الدرس النحكم:ينُٕٗ))
 . ّٕٗ، كاجتيادات لغكٌية:ُِٓينظر: أسس لسانيات النٌص: َِٕ))
 . َُٓينظر: النٌص كالخطاب كاإلجراء: ُِٕ))
 .ِْٗينظر: نفسو: ِِٕ))
 . ْٗينظر: مدخؿ إلى عمـ المغة النصي: ِّٕ))
 .ِْٗ.كينظر: النص كالخطاب كاإلجراء:ٔٔرؤية منيجية في بناء النٌص النثرٌم:نظرية عمـ النص ِْٕ))
  .ِّّفي المسانيات العربية المعاصرة: ِٕٓ))



     
 

إفَّ المتكمـ الذم ينتج نٌصان ينجز نشاطان خاصان، أٌم: ممارسة لغكٌية أك نشػػاطان لغػػكيان يتبع قػػػصدان أك ىدفان   
اجتماعيان، فقد ينتج نصان ليبمغ السامع معمكمات معينة، أك ليحصؿ منو عمى بعض المعمكمات أك ليحفز السامع 

، فيحقػػػػػؽ بذلؾ مػػف (ِٕٔ)عو عمى انجاز نشاط، أك ليطمب منو إظيار رٌد فعؿ محددعمى عمؿ فعؿ، أك ليشج
 .(ِٕٕ)إنتاجو كظائؼ مف قبيؿ: إبػػبلغ المعػػػػمكمات، أك إصػػػدار تعميمات، أك إقناع... الخ

الرغبة في كلئلعبلمية مفيكـ يدكر حكؿ صفة اإلعبلمية بمعناىا العاـ، فأٌم نٌص يجب أف يقدـ خبران ما، إذ إٌف  
اإلخبار تمثؿ غرضان أكليان لدل أم كاتب، فأم  نص  البدَّ أف يقدـ معمكمة ما، ك النصػػػػكص  كٌميا تشترؾ في 

،كمفيكـ بمعنى الدعاية، إيجابان أك سمبان، لشخص ما أك فكرة ما أك مذىػػػػب ما، كتيكصؼ (ِٖٕ)ىذه الكظيفة
فضة(؛ألٌف أثرىا في النٌص يقتصػػػػر عمػػى الدعاية كاألخبار اإلعبلمية في ىذه المفاىيـ بأٌنيا)إعبلمية منخ

 .(ِٕٗ)فحسب
كيكجد مفيكـ آخر لمصطمح اإلعبلمية يشير إلى الجٌدة في عرض المعمكمات بمكاقؼ معينة، كىذه الجدة    

يد يحددىا المتمقي بمعيار عدـ التكقع، كيرسـ حدكدىا الكاتب باختياراتو في صياغة النص، كيظير ىذا التحد
لئلعبلمية مراتب تمكـ النصكص، إذ تظير رغبة بعض الكتاب في التميز، كػػػػػما يمنح ىذه الصفة حكمان 

،كفي ىذا المفيكـ تيكصؼ بأٌنيا)إعبلمية مرتفعة( ؛ألنيا تتعػػػامؿ مػػػػع الجانب اإلبداعٌي أك األدبٌي في (َّٕ)قيميان 
 .(ِّٕ)،كاإلعبلمية تبرز بصفة خاصة في المجاز(ُّٕ)النٌص 

َـّ؛ فصفة الجدة ال تقتصر عمى صياغة التركيب حسب،بؿ تمتد لتشمؿ المضمكف ك المحتكل    كمف ث
ا ، فيمكػػػف أف يككف لػػػكركد عنصر لغكم معيف احتماالت مختمفة في النظػػػـ بسبب األغراض المختمفة (ّّٕ)أيضن

صكات نجدىا ال تؤلؼ كممات معركفة، مثاؿ لبلتصاؿ، ككذلؾ الخػػػػػركج عػػػػف المألكؼ فػػػػي التشكيبلت الغريبة أل
 عمى ذلؾ: الطػػرائؼ التي ركاىػػػػا المتقدمكف تند ران بالنحاة كتقعرىـ في الخطاب كما في المثؿ 

ٍذ خرقعان, كسمفقان كجرفقان, فسأؿ النحكٌم: كيمؾى أمُّ شيءو ىذا؟ قاؿ الطبيب: : (ّْٕ)ادآتي )) فقاؿ لو الطبيب: خي
 .(ّٕٓ)؟((كأمُّ شيءو ما قٍمتي 

                                                           

 .ُُٕينظر: مدخؿ إلى عمـ المغة النصي: ِٕٔ))
 .ُُٖينظر: نفسو: ِٕٕ))
 .ٖٔ-ٔٔ:رؤية منيجية في بناء النٌص النثرمٌ ينظر: نظرية عمـ النص  ِٖٕ))
،كأصكؿ المعايير النصٌية في التراث الببلغٌي عند َٕثرٌم:ينظر: نظرية عمـ النٌص رؤية منيجية في بناء النٌص النِٕٗ))

  .ٓٔالعرب)رسالة ماجستير(:
  ٕٔ:رؤية منيجية في بناء النٌص النثرمٌ ينظر: نظرية عمـ النص  َّٕ))
 .َٕ: نفسو:ينظرُّٕ))
 .ٖٔ، كعمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ:ُٖٔينظر: مدخؿ إلى عمـ لغة النص : ِّٕ))
  .ٕٔرؤية منيجية في بناء النٌص النثرٌم:نص نظرية عمـ ال ينظر:ّّٕ))
 .ٗٔكعمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ:،ُْٖ: ينظر: مدخؿ إلى عمـ لغة النٌص  ّْٕ))
  .َِٕ/ِالبياف كالتبييف:ّٕٓ))



     
 

كيمكف أف تقع اإلعبلمية عمى مستكل الكممات فقد يجعؿ منتج النٌص الكممات الكظيفٌية كحركؼ الجر   
 ، كما في قكؿ المتنبي:(ّٕٔ)كحركؼ العطؼ بعيد كؿ البعد عف المألكؼ

     (ّٕٕ)أمضى عزيمتو فسكؼ لو قد       كاستقرب األقصى فثـ لو ىنا      
 . (ّٖٕ) اإلعبلمية ترتبط بإنتاج النٌص كاستقبالو لدل المتمقي، كمدل تكقعو لعناصره(كبناءن عمى ما تقدـ فػػػ)إف 

  :اإلعاليَّخ يف يمبيبد انسَوعٌ 
أٌكؿ ما يكاجينا في مقامات السيكطي مف الخركج عف المألكؼ أٌنيا لـ تكيف منسكجة عمى  غرار المقامات   

ة ، فقد يشٌكؿ ىذا الخركج نكعان مف اإلعبلمية؛ ألٌنو شيءه السابقة، فقد جاءت بييأة تختمؼ عف المقامات السابق
غير معتاد عميو  في ىذا الفٌف فقد يشكؿ غرابة لممتمقي، إذ أنو طرح مكضكعات جديدة لـ تدر في خمد مف سبقو 

ا،كطبنا كفقينا، كتفسيرنا كسيرةن ذاتيةن،كسياسة كنقدنا ككصفنا.         مف المقامييف،فقد حكت أدبنا كتاريخن
إف اإلعبلمية تتداخؿ مع المعايير النصٌية األخرل، إذ ال يمكف الفصؿ بسيكلة بيف دقائؽ االٌتساؽ كاالنسجاـ   

ٌف كٌؿ نٌص إذا أيتقف ماسبؽ مف المعايير يؤدم إلى اإلعبلمية  كمقكالتيما، فيي تتكقؼ عمى المعايير السابقة، كا 
، فمك نظرنا في مقامات (ّٕٗ)نسجمة لكنيا خالية مف اإلعبلميةالنصٌية كتمتعو بالقبكؿ، كقد تأتي تراكيب متسقة م

السيكطي نجد أٌف لديو الخركج عف المألكؼ في بعض المظاىر الشكمية المتمٌثمة بػػػ)االٌتساؽ( ، كالمظاىر الداللية 
 المتمٌثمة بػ)االنسجاـ( . 

عمى سجع السيكطي أنو نجد السيكطي غير في بعض الٌصيغ، مف أجؿ تحقيؽ السجع كالجناس، كيمحظ    
كعجؿ لو اليسيرة مف الجزاء ليحميو مف العقكبة الشديدة, كنجاة تراكح بيف الطكؿ كالقصر، كما في قكلو:)) 

فسبحانو مف لطؼ بعباده كىدل عبده ،كقكلو: ))(َْٕ)مف دسيسة الشيطاف, ليسمؾ بو الطرائؽ السديدة((
كصالحو بأمراض الدنيا عف أضراـ جينـ في  المؤمف إلى أرشاده, كقربو مف أبعاده ليفكز بإسعاده,

، فنراه قد تصرؼ في األلفاظ عف طريؽ السجع الذم كاف لو كظيفة مزدكجة في كبلمو، فيك يضفي (ُْٕ)معاه((
 عمى كبلمو حسنان كجماالن، فضبلن عف كظيفتو اإلعبلمية كاإلقناعية.

                                                           

  .  ٗٔينظر: عمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ:ّٕٔ))
يقكؿ : ىك ماضي اإلرادة فما يقاؿ فيو سكؼ يككف  ،ة الحاؿ بمضى كمقار لما سكؼ لبلستقباؿ كقد )):  البيت جاء في شرحّٕٕ))

يستعمؿ فيما دنا  ييقاؿ ثيَـّ كىك لممكاف المتراخي ، قاؿ : ىك ىنا كىكفما فيو ة عزمو ، يقاؿ ىك قد كاف كالبعيد عنده قريبه لقكٌ 
 .  ِّْ/ُ:(شرح الكاحدمٌ أبي الطيب المتنبي )ديكاف (اسمان فأعربو كنٌكنو)قد( كجعؿ

 . ٖٓاتجاه جديد في الدرس النحكم:  نحك النص ّٖٕ))
 . ُٖٔينظر : مدخؿ إلى عمـ لغة النص: ّٕٗ))
 . ُٖٓ، ُِٓينظر: المقامات:  َْٕ))
 . ُِٓ:المقامات ُْٕ))



     
 

عمى المقامات جماالن يخمؽ نكعان مف اإلعبلمية ،  كنمحظ في لغة السيكطي تقطيعان مكسيقيان جميبلن كرائعان ييضفي  
)) ركضة أريضة, عيكف أزىارىا مريضة, كأنكاع البركات مف نيرىا أك يثير الغرابة لدل القارئ ، منيا قكلو:

، فالمعنى المتغاير في الكممات المتجانسة مع تشابييا في المادة الصكتية الذم قد يكحي أنيا (ِْٕ)(مفيضة(
عبلمو، كبتصرفو في صيغ األلفاظ، يكضح لمقارئ جماؿ المغة في حسف كاحدة، يتناسب  مع إقناع المتمقي  كا 

التصرؼ كابتداعو في الكتابة كفنكنيا، كىذا ما يزيد العمؿ األدبي جماالن ينـٌ عف ذكؽ رفيع في الٌنثر الفنٌي، كنرل 
الدرية في الطاعكف كالكباء((،إذ تقـك ىذه الجناس كالسجع يتمركزاف في المقامتيف))النيمية في الرخاء كالغبلء ، ك 

الكثافة بدكر حاسـ لئلعبلمية ، إذ إنيا تخبر المتمقي كالقارئ مف أف شخصياتيا تحمؿ رسالة مشتركة تظير 
الحقيقة  التي ييراد االستدالؿ عمييا في شمكليتيا ، كتدفعيا إلى أقصى حد  مف اإلعبلمية ) كفاءة إعبلمية 

 المثاؿ ال الحصر:  مرتفعة( كعمى سبيؿ 
 )) ىذه قضايا مختمطات, كرزايا غير منضبطات -
 قد ساءت األحكاؿ كاختمطت, كنقصت األفعاؿ كاعتمت -
 .( ّْٕ)(نعكذ باهلل مف سكء المنقمب , كمف شر غاسؽ إذا كقب( - 

كؿ  نمحظ أف كظيفة األصكات في المقامات، ال تقؼ عند الجرس المكسيقي الخارجي، إنما تسيـ في تش   
 الداللة التي أرادىا السيكطي أخبارىا ) إعبلميا( كببلغيا لممتمقي.

كقد كرر السيكطي بعض األلفاظ كالعبارات في مقاماتو، مثؿ اإلصر، في مقامة ركضة مصر، إذ    
يري أصؿى  مىنبعًو مف الجنًة, كسيٌمي في القرآًف باسًمًو كفى غيرًه كنطقٍت بو السٌنةي, كىك في الجنًة نقاؿ:)) 

العىسًؿ, كيرفىعيوي جبريؿي عندى رفًي القرآًف كمف لـ يعرٍؼ فميسٍؿ, كىك الذم كاتىبوي عيمري بف الخطاب , لما حمؿ 
، في ىذا النص اإلعبلمية باالخبار المتضمنة في النص، كقكلو في المقامة (ْْٕ)أىؿي ًمصرى اإلصر)*(...((

بري بكصكًلًو, إلى الدرية في الكباء , :))ثـ جاءى الخى كلو مصرى البالًد الحمبيًة بعد شيريًف, فأرجؼى الناس بدخي
))... كًؼ  ىجكمًو عمييـ اإلصرى ))... فكربٍّ ، كلفظتا حاصؿ كمحصكؿ، في المقامة نفسيا(ْٕٓ)كتحممكا مف خى

, كليي  ذًىبف  الميؿ كما كسؽ , كالقمر إذا اتسؽى, لئف عطؼى عامان بعدى عاـو عمى نىسؽو, ليقٌطعف  عائدى كؿٍّ ميكصيكؿو
 ، تكمف اإلعبلمية بالكثكؽ الغيبي المعبر عنو بالقسـ اإلليي. (ْٕٔ)(كؿ  ذم حاصؿ كمحصكؿ...(

                                                           

 .ُٖٓنفسو:  ِْٕ))
 .ُُِ، ُّٕ، ُٗٔنفسو:   ّْٕ))

 )*( اإلصر : العيد الثقيؿ كالضيؽ كالحبس كالعقكبة، ينظر لساف العرب مادة)أصر(.
 . ُِٗالمقامات:  ْْٕ))
 .ُٓٗ:نفسوْٕٓ) )
 . َِٕ:المقاماتْٕٔ))



     
 

؛ حيث تيعىد  االستعارة كالتشبيو مف التعابير التي بالمجاز العقمي فضبلن عف ىذا تحدث اإلعبلمية قيما تعرؼ  
دمة لذكؽ القارئ الذم ألؼ استعماالت تمثؿ خركقان عف السنف كالمألكؼ؛ فيي مف الظكاىر التي تشكؿ ص

، فالكاتب عندما يجمع بيف عناصر متناقضة، كمتباعدة في العالـ الخارجي، فإنو يمارس خرقان  (ْٕٕ)منطقية لمغة
لمغة، كقد انتزع السيكطي بعض التشبييات التي أكردىا في مقاماتو مف بيئتو التي عاش فييا، كقكلو في مقامة 

كأنيا بدر كالنيؿي  حكليا ىالىةه, أك شمسه في كسًط سماء ليس  ؿ الٌركضة:))كصؼ ركضة مصر تسمى بمب
, أك قمبي جيشو لو مصري  , أك سريري ممؾو نيًصبى في ميدافو عمييا سحابه أك ًغاللىةه, أك كجوي دارو عميو طيمسافه

 . (ْٖٕ)كالجيزةي جناحاف...((
 المقامات، كردت عمى لساف شخصيات كاالستعارة التي يمكف أف تتجسد في خطاب تاـ مكتمؿ في    

                     .    (ْٕٗ)االمقامتيف : النيمية  في الٌرخاء كالغبلء كمقامة  الطاعكف كالكباء
كمف الظكاىر المغكية التي تحدث خرقان لتكقعات القارئ عمى مستكل البناء المغكم، تكظيؼ السيكطي لميجة    

نسؽ المغة الفصيحة، إذ نرل أفَّ السيكطي قد استعمؿ بعض األلفاظ   العامية؛ التي تسربت إلى النص ضمف
العامية، كلكنيا قميمة، مثؿ: فشار، االقذار، الكيماف كالبركر، بيدؿ ، الكسمية.... الخ، كىذا ما جاء في 

ـي صحيحان عميالن, يبرئ  كيشربي  قكلو:)) مف األسقاـ فييا الماءي مف شىكائًب األقذار عريان, كيمر مف فييا النسي
قي الٌسمـك كالحركر, كأعفى مف شعًث الكمياًف  عميالن, كيشفي مف األكراـ  غميالن, ساكنيا قد كي

نما لما فييا مف االبتذاؿ ,(َٕٓ)كالبركر...(( كنجد ىذه الكممات العامية تيثير دىشة القارئ، ليس لغرابتيا، كا 
 كاإلسفاؼ.

لمنص الركائي، فالقارئ كىك يمج عتبات النص المقامي  البناء الشكمي مستكلكقد تظير اإلعبلمية عمى    
كتحديدان افتتاحيتو، يبني جممة مف االفتراضات المسبقة، كالتكقعات األكلية لما سيككف عميو البناء الفني لممتف، 
ة كقد أجاد السيكطي في ىذا نكع مف البناء الشكمي لنص المقامات، إذ إف كثيران مف ابتداءاتو جاءت آيات قرآني

ً إذ ؤخرٔا ٍِصاق تين }بقكلو تعالى:ذات صمة قكية بمكضكعات مقاماتو، فيك يستيؿ مقامة الدكراف الفمكي،

إظسائًٍ ال ذؼثدًْ إال اهلل ًتاٌٌاٌدٌٓ إدعأا ًذي اٌمستى ًاٌٍراِى ًادلعاوني ًلٌٌٌا ٌٍناض 

كديان أك مف أصؿ ييكدم، في كالقارئ ليذا االستيبلؿ يفيـ أنو يقصد بذلؾ رجبلن يي,ّٖاٌثمسج :{.دعناً..

                                                           

 .ٓٔ،مكسى ربابعة:ِالعددُٓينظر: المتكقع ك البلمتكقع، دراسة  في جمالية التمقي، مجمة أبحاث اليرمكؾ مجْٕٕ))
 .ُٖٖ -ُٕٖالمقامات: ْٖٕ))
 .ُْٗ -ُُٔنفسو : ْٕٗ))
 .ُُٗنفسو:  َٕٓ))



     
 

 ًآًٌنامها إىل زتٌجٍ ذاخِ لساز ًِؼني:}، يستيؿ المقامة بقكلو تعالى(ُٕٓ)مقامة ركضة مصر

   .َٓالمؤمنكف :{
عمى مستكل البناء المغكم، كالبناء الشكمي، بؿ تتجاكز ذلؾ إلى المحتكل السردم في  كال تقتصر اإلعبلمية 

ألنماط المعركضة مف النص غير مكاكبة لؤلنماط المعرفة ))ا لتي فييااالمفارقات المقامة؛ كذلؾ مف خبلؿ 
 .(ِٕٓ)المختزنة((

 كالمفارقة في ابسط تعريؼ ليا ىي " فف قكؿ شيء ما دكف قكلو بشكؿ فعمي كصريح يكتسب سمة عمؽ   
و، إذ إفَّ ، كىذا النكع نجده في مقامات(ّٕٓ)الفف العظيـ الذم يقكـ بنجاح كفعالية أكثر مما يبدك أنو يقكؿ"
مكضكع النقد السياسي إذ عمد فييا إلى  ْٕٓالسيكطي تناكؿ في المقامات ) الرياحيف(ك) المسكية( ك)الياقكتية(

نَّما أراد أف يمبس مقاماتو رداء مف  الرمز، كلـ يكف التعبير عف السبلطيف في ىذه المقامات خكفان أك رىبة كا 
 . (ٕٓٓ)الجدة، كيزيد طرافتيا

األمكر، كاألكصاؼ تستفز فكر القارئ ، كترفع بذلؾ الكفاية اإلعبلمية في النص، كتضفي كالشؾ أف مثؿ ىذه  
عمى المتمقي نكعان مف التشكيؽ" فضعؼ اإلعبلمية قد يؤدم إلى الممؿ، بؿ إلى  رفض النص في بعض 

 . ( ٕٔٓ")األحياف

معركضة كأف ضكابطيا البد أف مما تقدـ يتضح لنا أٌف اإلعبلمٌية ىي مدل الجدة أك عدـ التكقع في المكاد ال 
تككف عامبلن ميمان لدل تحديد استعماؿ خيارات خاصة في جميع أنكاع السياقات كلدل منح الدافعية ليذا 
االستعماؿ. دكف غيره مف االستعماالت المحتممة التي تعمؿ عمى خفض درجة الكفاءة اإلعبلمٌية، بينما يؤدم 

 ة اإلعبلمٌية لدل المتمقي. االستعماؿ المطمكب إلى رفع درجة الكفاء
 
 

 
 

 

 

 

                                                           

 .ُِٖالمقامات:   ُٕٓ))
  .َُٗمدخؿ إلى عمـ لغة النص:ِٕٓ))
 .ٖقة كاإلدب:المفار  ّٕٓ))

  .َُٓ، ُٓ، ُُالمقامات: ((ْٕٓ
 .ْٔشرح مقامات السيكطي: ينظر: ٕٓٓ))
 .ٖٔعمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ: ٕٔٓ))



     
 

 

 ثبنٌادلجحث ان

 يعبٍري تتظم ثبدلؤثزاد اخلبرجَخ

مف المعايير التي تتصؿ بالمؤثرات الخارجية لمنص )السياؽ كالتناص( كفيما يأتي عرض لدراسة 
 نصكص مقامات السيكطي.  فيتفصيمية ليذيف المفيكميف كبياف تأثيرىما 

 أوالً: انسَبق)ادلولفَخ(:

 توعئخ 
لقد عنى عمماء العربية القدماء بالسياؽ كأطمقكا عميو المقاـ أك مقتضى الحاؿ في ضكء مقالتيـ الشييرة ))لكؿ    

 Context of)التي عيٌدت مثبلن سائران، كىذا ما صاغو )مالينكفسكي( تحت عنكاف  (ٕٕٓ)مقاـ مقاؿ((
Situation)(ٕٖٓ) كأحسف مكاقع التخييؿ: أف يناط بالمعاني  ق( في منياج البمغاء:ْٖٔ، يقكؿ القرطاجني )ت((

المناسبة لمغرض الذم فيو القكؿ كتخييؿ األمكر السارة في التياني، كاألمكر المفجعة في المراثي. فإف مناسبة 
المعنى لمحاؿ التي فييا القكؿ كشدة التباسو بيا يعاكف التخييؿ عمى ما يراد مف تأثر النفس لمقتضاه ...، 

خييؿ مف النفس، أف يترامى بالكبلـ إلى أنحاء مف التعجيب، فيقكل بذلؾ تأٌثر النفس لمقتضى كيحسف مكقع الت
 .(ٕٗٓ)الكبلـ((

فقد أكلكا السياؽ كأثره في تحديد المعنى عناية كبيرة، كمف أىـ المدارس التي أىتمت  ،أما المغكيكف المحدثكف  
س المعنى، إذ صٌرح )فيرث(:))بأف المعنى ال بو المدرسة اإلنكميزية بزعامة )فيرث(، التي قامت عمى أسا

ينكشؼ إال مف خبلؿ تسييؽ الكحدة المغكية، أم كضعيا في سياقات مختمفة، كيقكؿ أصحاب ىذه النظرية في 
ف معاني ىذه الكحدات ال يمكف  شرح كجية نظرىـ: )معظـ الكحدات الداللية تقع في مجاكرة كحدات أخرل، كا 

 .(َٕٔ)ظة الكحدات األخرل التي تقع مجاكرة ليا(((كصفيا أك تحديدىا إال بمبلح
 : (ُٕٔ)كخمص )فيرث( إلى أٌف تحديد المعنى يتكقؼ عمى الشركط ادآتية

 صكتيان كصرفيان كنحكيان كمعجميان.  (Verbal Context)تحميؿ السياؽ المغكم  -ُ
 بياف شخصية المتكمـ كالمخاطب كالظركؼ المحيطة بالكبلـ.  -ِ
 ة. بياف نكع الكظيفة الكبلمي -ّ
 بياف نكع األثر الذم يتركو الكبلـ.  -ْ

                                                           

 .ُُٔ( األلسنية محاضرات في عمـ الداللة، د. نسيـ عكف: ٕٕٓ)
 .ُُٔ( ينظر: نفسو: ٖٕٓ)
 . َٗ( منياج البمغاء كسراج األدباء: ٕٗٓ)
 .ٗٔ-ٖٔ( عمـ الداللة: َٕٔ)
 .ُٖٓ، الكممة، دراسة لغكٌية معجمٌية: َٕ/ُر: أصكؿ تحميؿ الخطاب: ( ينظُٕٔ)



     
 

كال يتصكر  ،فيذه الشركط تؤكد بقكة أف المعنى متصؿ بالسياؽ اتصاالن كبيران، إذ يتعذر الفصؿ بينيما
 المقامات:. كفيما يأتي دراسة لخصائص السياؽ كضركبو في (ِٕٔ)أحدىما كادآخر ليس متمبسان بو

    :السياؽ كخصائصو
ف السياؽ يعد مف أىـ مبادئ االنسجاـ؛ ألنو يتحتـ عمى ))محمؿ الخطاب أف يأخذ بعيف يرل )براكف كيكؿ( أ 

. فالسياؽ لدييما يشمؿ كبلن مف )المتكمـ/ الكاتب( ك (ّٕٔ)االعتبار السياؽ الذم كرد فيو مقطع ما مف الخطاب((
الذم ينشأ فيو الخطاب . إذف ىما يقصداف السياؽ المقامي المادم (ْٕٔ))السامع/ القارئ( ك )الزماف كالمكاف(

أثران ميمان في تحقيؽ االنسجاـ؛ ألنو ))يجعؿ القكؿ الكاحد متى ظير في مقاميف مختمفيف ذا تأكيميف  ؤدمكي
 .(ٕٓٔ)مختمفيف((

كيشير )ىايمز( إلى أثر السياؽ في الفيـ بككنو يحصر مف جية عدد المعاني الممكنة، كأنو يساعد مف جية   
 . كيذكر أف لمسياؽ خصائص كاقترح تصنيفيا في ضكء العناصر ادآتية: (ٕٔٔ)صكدأخرل عمى تبني المعنى المق

 المرسؿ: كىك المتكمـ أك الكاتب الذم ينتج القكؿ.  -))
 المتمقي: كىك السامع أك القارئ الذم يتمقى القكؿ.  -
 الحضكر: كىـ مستمعكف آخركف حاضركف يساىـ كجكدىـ في تخصيص الحدث الكبلمي.  -
 ار الحدث الكبلمي.المكضكع: كىك مد -
يماءات  - المقاـ: كىك زماف كمكاف الحدث التكاصمي، ككذلؾ العبلقات الفيزيائية بيف المتفاعميف مف إشارات  كا 

 كتعبيرات الكجو....
ـٌ التكاصؿ بيف المشاركيف في الحدث الكبلمي: كبلـ، كتابة، إشارة .... -  القناة: كيؼ ت
 كم المستعمؿ.النظاـ: المغة أك الميجة أك األسمكب المغ -
 شكؿ الرسالة: ما ىك الشكؿ المقصكد: دردشة ىي جداؿ، عظة، خرافة، رسالة غرامية ....   -
 المفتاح: كيتضمف التقكيـ: ىؿ كانت الرسالة مكعظة حسنة شرحان مثيران لمعكاطؼ....  -
 . (ٕٕٔ)الغرض: أم أف ما يقصده المشارككف ينبغي أف يككف نتيجة لمحدث التكاصمي(( -
صائص تسيؿ عمى الدارس عممية تحميؿ النصكص المختمفة، فكمما زادت معرفة المحمؿ أك الدارس فيذه الخ  

))النص المنجز ال يتـ تحميمو لغكيان إال عف طريؽ ىذا التفاعؿ :بيا زادت قدرتو عمى التنبؤ بما يمكف قكلو؛ ألف
نية، إنو باختصار شديد كائف حٌي يتشكؿ بيف المبدع كالمتمقي، بيف جسد النص كمدلكالتو الحديثة كالزمانية كالمكا

                                                           

 . ُُٕ/ُ( ينظر: أصكؿ تحميؿ الخطاب: ِٕٔ)
 .ِٓ، كينظر: لسانيات النص، د. محمد خطابي: ّٓ( تحميؿ الخطاب: ّٕٔ)
 .ِٓد. محمد خطابي:  ،، لسانيات النصّٓ( ينظر: تحميؿ الخطاب: ْٕٔ)
 . ُٗٓ/ُ( أصكؿ تحميؿ الخطاب: ٕٓٔ)
 . ٓٔ( ينظر: االنسجاـ النصي كأدكاتو: ٕٔٔ)
 .ّٓ( لسانيات النص، د. محمد خطابي: ٕٕٔ)



     
 

مع القراءة الكاعية كالتحميؿ اليادؼ الذم يجعؿ لمسياؽ كالمكقؼ المغكم دكران أساسيان عند التحميؿ، ىذا السياؽ 
، فالسياؽ لو أثر كبير في تحديد معنى النص فػػ))النص (ٖٕٔ)ىك الذم يحدد مككنات النص بؿ كيكجدىا((

 كبانعداـ السياؽ يفقد النص انسجامو، كمف ثـ يفقد نصيتو.  (ٕٗٔ)خر((كالسياؽ يكمؿ أحدىما ادآ
يجعمنا نتممس خصائص السياؽ فييا، كالغاية مف ذلؾ إظيار مدل التأثير المتبادؿ بيف مقامات إف التأمؿ في   

 بأٌف المرًسؿ كالمقاماتعمكمان تشترؾ نصكص ، السياؽ كبيف النص، بما يفسر لنا ذلؾ النص بشكؿ مكضكعي
((، إما المرسىؿ إليو )المتمقي(، فيك طرؼ ميـ في تماسؾ النص ))فبل نتصكر كجكد نص ما مالـ السيكطيىك )

ال فقد النص مضمكنو(( يكف ىناؾ متمؽو   .، فالمتمقي ىك الذم يحكـ عمى ترابط النص كتماسكو(َٕٕ)لو كا 
النص كاألطراؼ التي سيمت بو، مف كانطبلقان مٌما سبؽ يتضح أف السياؽ ىك الكيؿ الذم يحيط بظركؼ إنتاج   

كاتب النص كالمتمقي كما بينيـ مف العبلقات التخاطبية ، كعنػػػػصرم الزماف كالمكاف، كما يحيط بطرفي النص 
مف عكامؿ اجتماعية، كسياسية، كثقافية ...الخ، كأنكع األغراض  كالمقاصد التي ترمي إلييا مختمؼ النصكص، 

يكطي( سنحاكؿ أف نقؼ عمى جؿ النقاط التي تككف السياؽ، بعٌده معياران مف كنحف في مدكنتنا) مقامات الس
المعايير النصية الذم يكصمنا إلى أغراض كمقاصد السيكطي ، الذم عاش في مدة زمنية ال تخمك مف كجكد 

ؿ ىذه أكضاع سياسية كاجتماعية خاصة، تدفع المرء إلى اإلجادة كاعتماد مختمؼ اإلستراتيجيات، لمتعبير عف مث
األكضاع، كالكشؼ عف مختمؼ الكسائؿ كالطرؽ الممكنة لمحاربتيا، مف دكف المساس بأصحاب السمطة كالنفكذ 

 كطرؼ حساس، عبٌر عنو السيكطي بشكؿ يكاد يككف كاضحان في مقاماتو. 
    
 
 
 
 

 السياؽ في المقامات :
  .)*(سياؽ المكقؼ -ُ

                                                           

 . ْٕ( نحك النص، د. أحمد عفيفي: ٖٕٔ)
 . ُِٖ( المغة كالمعنى كالسياؽ، جكف الينز: ٕٗٔ)
 . ُِّ( االنسجاـ في النص القرآني مظاىره كجمالياتو: َٕٕ)



     
 

، كيعد عالـ االجتماع (ُٕٕ)لذم يمكف أف تقع فيو الكممة((يطمؽ ىذا المصطمح عمى ))المكقؼ الخارجي ا  
النص، إذ  )مالينكفسكي( أكؿ مف استعمؿ مصطمح سياؽ المكقؼ لمتعبير عف المكقؼ أك المحيط الذم ينتج فيو

، (ِٕٕ)أكد أنو مف الصعب أف نفيـ رسالة ما، إف لـ نكف عمى دراسة باإلداء الصكتي كالمرئي المصاحب ليا
ي العبارات المصطمحية في الظركؼ االجتماعية المعينة مثؿ تبادؿ التحية كالتعزية في حاؿ ))كيظير  ذلؾ ف

، إذ إٌف ))ما (ّٕٕ)الكفاة، كالنداء باأللقاب فيذه العبارات ال يمكف فصميا عف ظركفيا االجتماعية التي أتت فييا((
، كقد (ْٕٕ)ـ بالمعطيات االجتماعية((يؤديو المقاـ لممعنى مف تحديد كمناسبات ظرفية، يتطمب مف الباحث اإللما

أشار عمماء النص إلى محكريف ميميف في حديثيـ عف سياؽ المكقؼ، ىما مجاؿ الخطاب، كأدكار 
 .(ٕٕٓ)الخطاب

يشير مجاؿ الخطاب ))إلى تمؾ العناصر التي تكٌكف أساس عممية االتصاؿ. كتتضح ىيمنة مجاؿ الخطاب ك    
 .(ٕٕٔ)مى كممات ىي األكثر شيكعان معو((فيما يجمبو مف حقؿ داللي خاص يحتكم ع

حكؿ مجمكعة معركفة مف مجاالت الخطاب مٌثمت  -عمى تعدد متمقييا  - مقامات السيكطيكقد استقرت  
 .السياسي( كالنقدة، كاالقتصاية، كاالجتماعي ة،أغراضى تمؾ النصكص )الديني

 إذ شيدت  السيكطيجتماعية في عصر ىذه األغراض )المجاالت( تتناسب مع طبيعة الظركؼ السياسية كاالك   
كقد ميدت كتب التاريخ كاألدب  ،خاصة مقامةأك حادثة  ،أحداثان معقدة كمكاقؼ متعددة، إذ إف لكؿ مكقؼحياتو 

بينما يدكر  ،(ٕٕٕ)ليذه النصكص معمكمات كثيرة عف سياقيا كالمكاقؼ التي كتبت فييا كالحكادث المحيطة بيا
المشاركيف في الخطاب كحاالتيـ كعبلقتيـ، كتبايف األبعاد النفسية لممتخاطبيف  مكضكع أدكار الخطاب في طبيعة

 .(ٖٕٕ)مف حيث السيطرة كالمكدة كدرجة القرابة كالصداقة كىذا كمو لو أثر بارز عمى المغة
  
يتضح إفَّ نصكص المقامات ٌثمة بكاعث أك ظركؼ ساعدت عمى تأليفيا، كجاءت ىذه المقامات بكصفيا رٌد  

 ركؼ عامة في مصر كالشاـ كالحجاز ذكرىا السيكطي، كلظركؼ أخرل خاصة أحاطت بيا.فعؿ لظ
كاتصؼ الكضع السياسي في دكلة المماليؾ بانعداـ األمف، كفقداف الطمأنينة في كثير مف األحياف، كيعكد   

نكا يتكتمكف ضد سبب ذلؾ إلى بطش المماليؾ كفتكيـ بأىالي المدف كالفبلحيف، كنجد أف عامة الناس أحيانان كا

                                                           

 امية أك المكقفية( التي ىي أحد المعايير النصٌية السبعة.لقد أطمؽ عمماء النص عمى سياؽ المكقؼ تسمية )المق)*( 
 . ُٕ( عمـ الداللة: ُٕٕ)
 . ِٓ-ِْ، نظرية عمـ النص: ِ، د. عزة شبؿ محمد: النظرية كالتطبيؽ  ( ينظر: عمـ لغة النصِٕٕ)
 . ُّٔ( في عمـ المغة عند العرب كرأم عمـ المغة الحديث، شرؼ الديف عمي الراجحي: ّٕٕ)
 . ُِٔحاضرات في عمـ الداللة، د. نسيـ عكف: ( األلسنية مْٕٕ)
 .ِٓ( ينظر: نظرية عمـ النص: ٕٕٓ)
 . ِٓ( نفسو: ٕٕٔ)

 كمابعدىا.ْٔينظر: شرح مقامات السيكطي: (ٕٕٕ)
 . ِٖ( ينظر: نظرية عمـ النص: ٖٕٕ)



     
 

؛ فإف الككارث الطبيعية مف طكاعيف جارفة كأمراض (ٕٕٗ)المماليؾ لدفع أذاىـ ، فضبلن عف ذلؾ الفساد الداخميَّ
فَّ المجتمع في (َٖٕ)فاتكة، كانتشار المجاعة في بعض األحياف، قد نشر الخكؼ كاالضطراب في حياة الناس ،كا 

العرب كاألتراؾ كالجراكس كاألكراد كالييكد كالنصارل دكلة المماليؾ يتككف مف خميط مف األمـ، فقد ضمت 
،إاٌل أف السيطرة السياسية كانت في تمؾ الحقبة بيد األتراؾ كالجراكس، لككنيـ طبقة عسكرية (ُٖٕ)كالقبط، كغيرىـ

،كقسـ المقريزم المجتمع  في عصر السيكطي)العصر المممككي( عمى سبعة أقساـ: أىؿ الدكلة، (ِٖٕ)متميزة 
تجار، كأصحاب البز كأرباب المعايش، كأصحػػػػػػػػػاب الفبلحة، كالفقياء كطبلب العمـ، كأرباب الميف، كمياسير ال

، كحافظ المماليؾ عمى (ّٖٕ)فضبلن عف ذلؾ األجراء، كالحماليف، كالخداـ، كالحاكة، كأىػؿ الخصاصة، كالمسكنة
كريـ، كعمى الرغـ مف كؿِّ عكامؿ األزىار إاٌل  مظاىر الحياة اإلسبلمية؛ لككنيـ مسمميف، فاىتمكا بكتابة القرآف ال

أف ذلؾ لـ يمنع مف حدكث ككارث أثرت في المجتمع بحكو أك بآخر، مف تفشي األمراض كككارث طبيعية مف 
 .       (ْٖٕ)زالزؿ، كغيرىا

رم أما الكضع االقتصادٌم في عصر المماليؾ، فقد اتصؼ باالنحبلؿ االقتصادم لتطبيؽ نظاـ اإلقطاع العسك  
عمى األراضي الزراعية، كأدل ىذا النظاـ اإلقطاعي إلى تقميص رقعة األرض المزركعة بعد أف تركيا الفبلحكف 

، مما أدل إلى انقساـ المجتمع عمى طبقتيف طبقة مف الحكاـ العسكرييف، ليـ (ٖٕٓ)ىربان مف أصحاب اإلقطاعات
مقابؿ الرعية التي اقتصر دكرىا عمى اإلنتاج، كؿ االمتيازات كالحقكؽ، كيممككف األراضي الزراعية كميا، في 

 .                (ٖٕٔ)كدفع الضرائب، مما انعكس ذلؾ بصكرة طبيعية عمى الكضع االقتصادم المصرم  في ذلؾ الكقت
َـّ؛ فالسيكطي قد عاش حقبة حافمة بالتطكرات السياسية كاالجتماعية ، كشيد تقسيـ العالـ عمى كثير مف    كمف ث

كاإلمارات، كشيد آثار الحياة السياسية العاصفة، إذ إنو في مقاماتو التي كتبيا نجد فييا ما حدث مف المماليؾ 
صراعات بيف األمراء كالعمماء أنفسيـ، كىذا في المقامات التي يجد فييا القارئ مدلكالن رمزيان يعبر بيا عف 

، كلـ يطرح ىذا المكضكع (ٕٖٕ)الياقكتية (األنماط المتصارعة، عمى السمطة كىي المقامات)الكردية كالمسكية ك 
نَّما أراد أف يكسب مقاماتو نكعان مف الطرافة كالجدة؛ألنو عاش في  رمزان خكفان مف بطش السمطاف أك األمير، كا 

،كىذا ما نراه في المقامات التي (ٖٖٕ)عصر المماليؾ التي كانت عبلقتو بًيـ تتميز بالكره كالبغض كعدـ االكتراث

                                                           

  .ُْٓ: ْينظر: بدائع الزىكرٕٕٗ))
 .  ِْٖ: ّنفسو  ينظر:َٖٕ))
 .ُٗٔبأعبلـ بيت اهلل الحراـ : ينظر: تاريخ القطبي  المسمى) كتاب اإلعبلـُٖٕ))
 .ٕٓ-َُينظر: المجتمع المصرم في عصر سبلطيف المماليؾ: ِٖٕ))
 .ٕٓ -ِٕمة بكشؼ الغمة:ينظر: إغاثة األ ّٖٕ))
 .َٖٔ-َٕٔ: ّينظر: تاريخ األدب العربي مف مطمع القرف الخامس اليجرم إلى الفتح العثماني  ْٖٕ))
 . ُٗٔبأعبلـ بيت اهلل الحراـ(:  اإلعبلـ ينظر: تاريخ القطبي المسمى )كتابٖٕٓ))
 . ِٖٔ: ّينظر: مكسكعة الحضارة العربية اإلسبلمية  ٖٕٔ))
 .َُّ-ُٓ-ُُينظر:المقامات: ٕٖٕ))
 .ٕٔ-ٔٔينظر: المؤرخكف في مصر: ٖٖٕ))



     
 

نقدم لنظاـ الحكـ في عصر السيكطي، كما نفيميا مف السياؽ كسبر خفايا ىذه المقامات كانت ذات طابع 
الرمزية ، كبنقده السياسي في ىذه المقامات، كضع القارئ أماـ صكرة المجتمع الذم عاش اضطرابات 

ة بعد أف يقدـ كصؼ المكاف كىك حديق :كصراعات داخمية كخارجية، كما في المقامة الرياحيف، إذ يقكؿ
: إٌف عىساًكرى الرياحيف قد حىضرٍت, كأزاىر نضرة : إاٌل تيحٌدثكني ما الخبر؟ فقاؿى ))... فقمتي لبعًض مىف عبرى

افؿو َّ الختياًر مف ىك بالميمًؾ أحؽُّ ككىافٌؿ, كىا  البساتيفً  قد نظرٍت لما نضرٍت, كتكعدت عمى عقًد مىجمسو حى
, لييبدم كي  ٌجتىوي لمناظر, كييناًظرى مف بيف أىًؿ المناظًر, في أٌنوي أحؽُّ أف أكابري األزىاًر قد صعدًت المنابرى ٌؿ حي

ييمحظى بالنكاظًر, مف بيف ساًئر الرياحيًف النكاظًر, كأكلى بأف يتأٌمرى عمى البكادم منيا كالحكاضر, فجمستي 
الكردي بشككىتًو, كنجـى  ألحضرى فىصؿى الًخطاًب, كأسميى إلى ما يأتي بو كٌؿ مف فنكًف الحديًث الميستطاًب, فيجـى 

مف بيفً الرياحيًف ميعجبان, بإشراًؽ صكرًتًو...(
، كبعد أف ينيي الكرد حديثو يقكـ النرجس فيغض مف قيمة (ٖٕٗ)

لقد تجبست يا جبس, كأكثرؾ رجس نجس, الكرد، كيذكر محاسف النرجس كمميزاتو، ثـ يفتخر بنفسو قائبلن:)) 
مة, ككيؼ تطمب الممؾ كأنت بعد قائـ مشدكد الكسط في كأنت قميؿ الحرمة , كاسمؾ مشمكؿ بالعج

 .(َٕٗ)الخدمة((
تستمر المناظرة، فيتحدث الباف، كيياجـ الياسميف، ثـ يأتي دكر النسريف فينتصر األخيًو الياسميف عمى الباف،   

و مف فائدة، ثـ يقكـ البنفسج ممتيبان قد بدت عينو زرقة الغضب، فيحيط مف شأف النسريف، كيفتخر بنفسو، كبما ل
بأم شيء تدعي اإلمارة كتطاكع نفسؾ كالنفس  ثـ يقكـ النيمكفر، كيحشد الجيكش قائبلن لمبنفسج: ))

 .(ُٕٗ)أمارة((
كالمناظرة تستمر بيف ادآس كالريحاف ككؿ منيما يدعي بأنو أىؿ لمممؾ، كتنتيي المناقشة بيف الرياحيف، فيتفؽ   

رجبلن عالمان باألصكؿ كالفركع، محيطان بأغمب الفنكف، كيذكركف لو  أىؿ الرأم عمى اختيار حكـ  عدؿ، فيختاركف
، كيرل أف (ِٕٗ):)) ليس أحد منكـ مستحقان عندم لمممؾ((قضية النزاع، فكاف النزاع، فكاف جكابو

الفاغية)الحناء( ىي الصالحة ليذا األمر؛ ألنيا كانت أحبَّ إلى سيد البشر محمد)صمى هلل عميو كآلو 
لؾ إلى أف اختيار األمير يجب أف يقـك عمى أساس ديني، كأف ىؤالء األمراء ال يصمحكف ليذا كسمـ(،كيشير بذ

              األمر، كلعمو ييشير إلى أحقيتو بيذا األمر؛ ألنو مجدد الديف عمى رأس المائة التاسعة كما يقكؿ.      
لعنبر كالزعفراف ك الزباد، كيرمز بيذه األربعة كفي المقامة المسكية قد اختار أربعة مف أمراء الطيب: المسؾ كا   

ق(، نجد َٔٗ-ق  َِٗإلى أربعة مف أمراء المماليؾ الذيف تنازعكا عمى الحكـ بعد كفاة قايتبام أم مف سنة )
: اخسان, كمتى جاريتييـ في مىيداًف الٌسبًؽ فكٌبان السيكطي يقكؿ لرابعيـ  ))..., كمتى اٌدعيتى أنؾى رابعيييـ ًقيؿى لؾى

لؾى كتٍعسان, كأيخرل أنبئؾ بيا: مف الفيقياًء مف قٌررى نجاستؾ, كذلؾ مٌما يسقطي في سكؽ الطيًب في سكؽ 

                                                           

 .ُْ-ُِالمقامات:ٖٕٗ))
 .ِْ:نفسو (َٕٗ)

 .ّٔ:نفسو( ُٕٗ)
 .ْٔنفسو: (ِٕٗ)



     
 

رم أك لبفي سىٌنكرو بىحرم, فال نسب لؾ كال حسب, كال سىمؼى  , كقيصارل أمًرؾى أنؾى ًعرؽي ىيٌر برى الطيبً  نفاستىؾى
مفان ...( , كأنت أقؿُّ شرفان, كأذؿُّ سى مؼى  .(ّٕٗ)كال خى

أما الظركؼ االجتماعية التي صكرىا السيكطي في مقاماتو سنشير إلى بعض منيا، ففي))المقامة البحرية((   
ق فكاف حاؿ الناس كما يقكؿ ٕٖٗتناكؿ فييا مكضكع الرخاء كالغبلء، حيث نقص النيؿ في سنة 

لنصارل, كترل الناس كأصبحكا في أمرىـ حيارل كانيمؾ عمى شراء القمح المسممكف كالييكد كاالسيكطي:))
سكارل, كأنما قامت عمييـ القيامة, أك سقطت عمييـ الغمامة, ككؿ مف كرد في البحر أك صدر يقكؿ في 
الشكارع: يا اهلل السالمة, كعاد بعض الناس عمى بعض بالمالمة, كعض المتأخر عف شراء القكات عمى يديو 

 .(ْٕٗ)مف الندامة....((
ق، كتب السيكطي ىذه ٖٖٗ –قٕٖٗشى كباء الطاعكف في مصر كالشاـ سنة كفي)المقامة الدرية( عندما تف  

:) كأكثر ناس مف أشياء ال المقامة فكصؼ لنا أىؿ عصره عندما استحر فييـ الطعف كعجزكا عف عبلجو
تغنييـ مف ذلؾ استعماؿ مأككالت قكابض, كمجففات كحكامض, كتعميؽ  فصكص, ليا في كتب الطب 

األطباء, كاعترؼ بالعجز عف مداكاتو  األلباء, كأناس رتبكا أدعية لـ يرد بيا  نصكص, كىذا باب قد أعيا
 .(ٕٓٗ)حديث كال أثر, كابتدعكا أذكاران مف عند أنفسيـ كنسكا أيف المفر...((

كيمكف القكؿ إفَّ مقامات السيكطي كأنيا سجؿه تاريخي كسياسي لبعض الحكادث الميمة التي عترت عصر   
يا لنا بنحكو رائع مف التعبير، كمثؿ ىذه األحداث التي مرة ذكرىا، كمنيا كذلؾ يكـ الكفاة المماليؾ كالتي أكصم

لمنيؿ كىك االحتفاؿ الرسمي الذم يحتفؿ بو أىؿ مصر، كعبر محمد سميـ عف المقامات إذ قاؿ قامت المقامات 
األمراء كالعمماء أنفسيـ، كما  ،كما اطمعنا عمى الصراعات التي حػػػػدػثت بيف(ٕٔٗ)بدكر الشعر في العصكر السابقة

 عبر عف جماؿ الطبيعة، سكاء بالكصؼ الجػػػػزئٌي، أك كغػػػػػرض رئيػػػػػػػس في كصؼ الطبيعة الساكنة كالمتحركة.   
    
  السياؽ الثقافي: -ِ
ة، كاألفكار يشتمؿ السياؽ الثقافي عمى "" االعتقادات المشتركة بيف أفراد البيئة المغكية كالمعمكمات التاريخي 

كاألعراؼ المشاعة بينيـ ، فيذا السياؽ ىك المعيف عمى فيـ عبارات مثؿ " فبلف جباف "كتجمد بينيـ الجميد"، 
كنحك ذلؾ مما ىك مرتبط بالحياة االجتماعية أك لو صمة بثقافة المجتمع الدينية، أك السياسية، أك االجتماعية 

 .(ٕٕٗ)بكجو عاـ"

                                                           

 .ْٕ-ُٕ:المقامات ّٕٗ))
 .ُٓٔ-ُْٔنفسو: ْٕٗ))
 .ُٗٗ-ُٖٗ:نفسوٕٓٗ) )
 .َُِ/ِاألدب في العصر المممككي: ٕٔٗ))
 .ُُٔينظر: المعنى كظبلؿ المعنى: ٕٕٗ))



     
 

اىتمامان كاضحان بالخمفية الثقافية لمنص، ألف الكشؼ عف ىذه الجكانب الثقافية  Malinwiskiيكلي مالينكفسكي   
 . (ٖٕٗ)يمنح النص قيمة خاصة مف ناحية، كما يساعد عمى فيمو، كتأيمو مف ناحية أخرل

كتعد  عادة المتكمـ التي عرؼ بيا كسيمة ميمة مف كسائؿ تكجيو المعنى في مكضكعات  متعددة، كىي جزء ال  
ف نظرية  السياؽ عند "فيرث" ؛  ألف الكاقع يدؿ  أف القرائف الخارج المؤثرة  أكثر عددان، كأشد اتساعان مف يتجزأ م

أف تحصر ك تكضع ليا المعايير الثابتة، كلذا ىي مترككة لتقديرات المتخاطبيف بعدِّىـ ينتمكف إلى بيئة لغكية 
كبرىف األدباء في ىذا                .(ٕٗٗ)ة بالسياؽكاحدة، كيتقاسمكف االعتقادات كالتخمينات نفسيا المرتبط

العصر عمى تفكقيـ كمدل قدراتيـ األبية كالمغكية، فعرضكىا في النص المقامي كضمنكه معمكمات أدبية كنقدية 
ككصفية في مجاالت شتى، فضبلن عف استيعاب النص المقامي لثقافة األديب المتنكعة في مختمؼ العمكـ التي 

ؾ الحقبة، فنجد  مقامات السيكطي بمنزلة مكسكعة تضـ  مختمؼ العمكـ كالفنكف مف )معارؼ دينية انتشرت في تم
كدنيكية(، فمـ يترؾ عممان إاٌل ككتب فيو،   فأكرد معمكمات طػػػػػبية كأدبية كفػػػػقيية، كمقامػػػػات سياسية عمى لساف 

:))رزقت كهلل الحمد سمطة، إذ أخبر عف نفسو بقكلواألزىار كاليكاقيت يرمز بيا لصراع المماليؾ عمى الحكـ كال
, التفسير, الحديث, المغة, النحك المعاني, البياف,البديي عمى طريقة البمغاء ال عمى  التبحر في سبعة عمـك
طريقة المتأخريف مف العجـ كأىؿ الفمسفة, كدكف ىذه السبعة في المعرفة أصكؿ الفقو كالجدؿ كالتصريؼ, 

  .(ََٖ)لترسؿ كدكنيا الطب((كدكنيا اإلنشاء كا
أنشأ السيكطي  لغة مقاماتو عمى طريقة األسمكب البديعي الذم كرثو العصر الذم عاش فيو السيكطي عف   

القركف التي سبقتو، فالذكؽ األدبي العاـ في عصر السيكطي يميؿ إلى األسمكب البديعي، كيفضمو عمى الترسؿ؛ 
مكب البديعييف، فاستخدـ األساليب البديعية ، مف جناس ، كطباؽ، لذلؾ فإف السيكطي كتب مقاماتو تبعان ألس

كسجع، كغيرىا مف الكسائؿ التنغيمية ، كضمف ىذه المغة المثقمة بحمؿ البديع كثير مف األمثاؿ المستقاة مف كاقع 
ما نحاكؿ البيئة العربية، كاالقتباس مف القرآف الكريـ، كالشعر كاإلشارة إلى بعض الجكانب التأريخية، كىذا 

 الكشؼ عنو الحقان في التناص . 
كيحقؽ السجع في مقامات السيكطي دكران في اتساؽ النصكص المقامية، ككثر في المقامات بشكؿ كبير، إذ ال  

 تكاد تخمك منو مقامة نذكر مف أمثمتو في:
رى أيمىرىاءي الطٌايب بيف يدم إماـو   في البالغة خطيبَّ فقالكا: أيدى اهللي  ػػػػػػػ المقامة المسكية في أنكاع الٌطيب)) حىضى

دىره بذلؾ كأكاله, كحرسو مف المكاره ككقاه,  مكالنا كتكاله, كأمٌده بالمكارـً ككاٌله, كأكاله مف نعمو, كما أجى
كأصعده إلى ذركة المجد كرقاه, إنا معشر إخكاف, كعمى الخير أعكاف, نرصد لمخيًر, كنقصد لدفي األذل 

 . (َُٖ) كالضيًر((

                                                           
 .ِٗينظر: نظرية عمـ النص رؤية منيجية في بناء النص النثرم:( (ٖٕٗ
 .ُُٔ-َُٔينظر: المعنى كظبلؿ المعنى:ٕٗٗ))
 .َُٗ: ُ، كينظر: حسف المحاضرة ٗاالقتراح: ََٖ))

 .ِٓالمقامات:( (َُٖ



     
 

ػػ المقامة التفاحية في أنكاع الفكاكو))سألت طائفة فاقية, عف مناقب الفاكية, كصفاتيا المشاكية, كما ػػػػػ
 . (َِٖ)ضرب ليا مف األمثاؿ كالمشابية, كما قالو فييا كؿ طبيب أريب, ككؿ شاعر أديب((

مسائؿ, كيرصد لديكاف ػػػػػػػ المقامة الزمردية في خضراكات السبعة))سأؿ سائؿ مف أىؿ الكسائؿ مف يقصد في ال
الرسائؿ عف الخضركات السبعة المنفردة بالمكاء كالممعة, ك أجدر منيا نفعو, كأجدر كقعو, كأسرع كضعو, 

 .(َّٖ)الطب شرعو...(( كأكضي سرعو, كأنصي في فف
فباإلضافة إلى ماحققو السجع مف نغمة مكسيقية جميمة، تطرب ليا النفكس، فقد حقؽ ربطان معنكيان لنص  

 امي الكاحد.المق
كمف األلكاف البديعية األخرل  التي تزخر بيا لغة المقامات، كالتي حققت لمنص قيمة مكسيقية عالية الجناس،  

:)) كحميتيـ بيا في الغىيبة عف كلعؿ النكع الغالب منو عمى مقاماتو ىك الجناس الناقص، كمف أمثمتو: قكلو
:)) كمف سمؾ في جكارىـ كسار عمى أيضان قكلو، ك (َْٖ)الًغيبة, التي ىي مف األسنة مف اال سنة((

، كيظير لنا أف جناس السيكطي (َٖٔ):))قد ضاؽى الًنطاؽي, كجاءى تكميؼي ما ال ييطاؽي((كفي قكلو ،(َٖٓ)((جكارىـ
 في مقاماتو، ساعده عميو محصكلو المغكم الكاسع.                  

افة العصر الكاسعة الذم عاش فيو، لذكره مختمؼ كمما يكشؼ عف السياؽ الثقافي في مقامات السيكطي،  ثق  
أنكاع الفنكف، كعمماء ىذه الفنكف التي ذكرىا في مقاماتو، إذ يذكر المقرئ، كالمحدث،  كالفقيو، كاألصكلػػػػػػػػي، 
كالنحكم، كالبميغ، يصكركف بمصطمحات عمكميـ الخكؼ مف عكدة الطاعكف الذم رحؿ فأنشأ كؿ كاحد منيـ 

دبية رائعة صاغيا بمصطمحات فنو تكرية عف الفرحة برحيمو، كشكر اهلل عمى زكاؿ ىمو كغمو أيضان  صكرة أ
:)) قد زلزؿ الطاعكف الناس زلزلة كزلزاال كقمؿ الجالس قمقة كقمقاالن, كنستدؿ عمى ذلؾ بشاىد قكؿ الصرفي

كقاؿ عند رحيؿ ، (َٕٖ)كصمصؿ أصكات الناعيات صمصمة كصمصاالن, كأدرج كؿ ميت في أكفانو إدراجو...((
قد حصؿ النجاح, كاتسي المراح, كنادل داعي الفالح, ككقي االعتداؿ, كانفؾ القمب مف االختالؿ, الكباء))

،كالذم يكشؼ كذلؾ عف ثقافة المجتمع ؛إذ إٌنو أدار الحكار في (َٖٖ)فالحمد هلل عمى السالمة مف االعتالؿ((
ة الدرية أك الطاعكنية، كفي المقامة النيمية أك البحرية، بعض مقاماتو عمى لساف عشريف عالمان، كذلؾ في المقام

إذ كصؼ كؿ كاحد منيـ الحاؿ بألفاظ أك مصطمحات عممو، مف دكف أية مناقشو أك سؤاؿ، كفي مقامة الرياحيف 
يدكر نقاش حاد بيف سبعو مف الرياحيف، التي يرمز بيا لنظاـ الحكـ كالصراع بيف الحكاـ المماليؾ، كاكتفي بإيراد 

فقاـ البنفسج كقد التيب كالحت عميو زرقة جانب مف ىذا الحكار الذم يدكر بيف البنفسج كالنيمكفر كالنسريف))
                                                           

 .ٕٕنفسو: (َِٖ)
 .َُٔ نفسو:( (َّٖ
  . ِّٓنفسو:  ((َْٖ
 .ِّٔ:( نفسو(َٖٓ
 .ُٖٔنفسو: (ٔ)

 .َِٖنفسو : َٕٖ))
 .ُِٓ: المقاماتَٖٖ))



     
 

الغضب, كقاؿ: أييا النسريف, الست عندنا مف المعدكديف, كال في العالج مف المحمكديف ألنؾ حار يابس إنما 
ت كثير اإلذاعة فمست عمى حفظ األسرار تكافؽ بيف المبركديف, كال تصمح إاٌل لممشاي( كالمبمغميف, كأن

 بأمف,.. فقاؿ النيمكفر عمى ساؽ كحشد الجيكش كساؽ كأنشد بعد إطراؽ:
 بنفسج الركض تاه عجبان        كقاؿ طيبي لمجك ضم(      
 فاقبؿ الزىر في احتفاؿ          كالباف مف غيظو تنف(       

كىكذا يدكر الحكار  ,(َٖٗ)ة كتطاكع نفسؾ كالنفس أمارة...((ثـ قاؿ: أييا البنفسج, بأم شيء تٌدعي اإلمار   
بيف األنكاع السبعة، بجانب مف النقد البلذع لآلخر، كىذا ينـ عف عبقرية كثقافة السيكطي البلمعة كالفذة، فإذا لـ 
 يستطع ذكر األسماء صراحة كالتعبير عما في داخمو، فإنو مف خبلؿ الرمز كذكر كؿ شيء مناسب لنكع الزىر

  الذم يدكر الحكار عميو أم بالمصطمحات  المناسبة.
 كمف المقامات التي تعبر عف ثقافة العصر، ما ذكره مف األلفاظ في المقامة الزمردية في  كصؼ بعض  

القرع, كاليندباء, كالخس, كالرجمة, كالبامية, كالممكخيا, كالخباز, منيا قكلو في )) :أنكاع الخضركات منيا
أدراؾ ما القرع ؟ ذك الفضؿ الذم انتشر كالذم كاف يحبو سيد البشر, كـ  فيو مف حديث  القرع: القرع كما

كرد, كخبر مقبكؿ كرد,... بارد كرطب في الدرجة الثالثة, دكاء نافي مف األدكية العائثة العابثة, كىك أقؿ 
ا) العائثة: أٌم تعيش ،فستعمؿ بعض األلفاظ مني(َُٖ)(الثمار لصيفية كميا مضرة كأيسرىـ في المعدة البثة...

بالجسـ فسادنا، كالعابثة: مف العابث: أٌم اليىاًزؿ المستخؼ بأمكر الناس كأرد بو ىنا العبث بصحة األنساف(
(ُُٖ) ،

الفستؽ, كالمكز, كالجكز, كالبندؽ, كالشاه بمكط, كحب الزلـ, كحب الصنكبر, )):كفي المقامة الفستقية كىي
ندؽ فأغمظ كأغذل مف الجكز, كفي الحرارة دكف المكز, لفظو فارسي كاسمو منيا ما قالو في البندؽ: كأٌما الب

العربي جمكز, كىك إلى حرارة كيبكسة قميمة, كفيو خكاص كمنافي جميمة, منيا أنو يزيد أكمو في الدماغ, كيتفي 
لحادث مف مف السمـك كلدغ العقرب المداغ, كيقكم المعى المدعك بالصائـ, كينفي السعاؿ المزمف كمف النفث ا

ا أف أغمب ىذه (ُّٖ)، كمف األلفاظ )النفث: ما يمقى مف الفـ مف البصاؽ((ُِٖ)((الرثة كالصدر ، كيمحظ أيضن
األنكاع كاأللفاظ التي ذكرىا تعبر عف بيئة كثقافة العصر الذم عاش بو السيكطي، كخير تصكير عبر عنو 

كالكباء، فقد اجتاح مرض الطاعكف مصر سنة  السيكطي في المقامة الطاعكنية، أك المقامة الدرية في  الطاعكف
ىػػ(،إذ إنَّو صكر الطرؽ كالكسائؿ كالعادات كالتقاليد التي كاف يسمكيا أىؿ الببلد لعبلج المرض كالكقاية ٕٖٗ)

منو، كي ينجك بحياتيـ  مف شر ىذا الكباء، فقد عكفكا عمى قراءة كتب الطب، كألزمكا أنفسيـ بأنكاع محدد مف 
شربة، كابتعدكا عف أخرل، كيكشؼ عف بعض التقاليد كاألفكار التي كانت متغمغمة في عقكليـ، األطعمة كاأل

                                                           

 . ِّ-ُّالمقامات: َٖٗ))
  .َُٖ، َُٕ:نفسو ((َُٖ
 .ّْٕالمعجـ الكسيط:( (ُُٖ
 .ُِٕالمقامات:( (ُِٖ
 .ٖٓٓالمعجـ الكسيط:( (ُّٖ



     
 

كأكثر  )):كبخاصة عندما ذكر أنيـ عمقكا الفصكص، كرتبكا أدعية لـ ترد في الكتاب كالسنة، كذكر ذلؾ في قكلو
كحكامض, كتعميؽ  الناس مف أشياء ال تغنييـ, كأمكر ال تعنييـ, مف ذلؾ استعماؿ قزابض, كمجففات

 فصكص, ليا في كتب الطب نصكص, كىذا باب قد أدعيا األطباء, كاعترؼ بالعجز عف مداكاتو األلباب:
 لكؿ داء دكاء يستطب بو     إال الحماقة كالطاعكف كاليرما                   

 .  (ُْٖ)(كأناس قد رتبكا أدعية لـ يرد بيا حديث كال أثر, كابتدعكا أذكارنا مف عند أنفسيـ(
كيكشؼ السيكطي عف ثقافة العصر الكاسعة، كذلؾ بذكر العمماء الذيف اشتيركا في عصره، كمصطمحاتيـ،    

 كىـ: المقرئ، كالمحدث، كالفقيو، كاألصكلي، كالنحكم،  كالبميغ ،  يصكركف بمصطمحات 
ا صكرة أدبية رائعة صاغيا  عمكميـ،خكفيـ مف عكدة الطاعكف الذم رحؿ؛ فأنشأ كٌؿ كاحد منيـ أيضن

بمصطمحات فنو تكرية عف الفرحة برحيمو، كشكر اهلل عمى زكاؿ ىمو كغمو، كعف ركح الفكاىة لممجتمع  
تبارؾ الذم بيده الممؾ, كتعالى ميسىٌير الفمؾ المصرية في استخداـ التكرية، كنستدؿ بشاىد قكؿ الميقرئ:)) 

ذيف يراءكف كيمنعكف الماعكف, كنعكذ باهلل مف سكء كمسخر الفيمؾ, الحمدي هلل الذم رفي الطاعكف, كجنبنا ال
المنقمب, كمف شر غاسؽ إذا كقب, فطكبى لمف عقد تكبة تنقذه يـك الحشر, كم  صحيفتو حسنات تككف 

 .(ُٖٓ)عند نشكه طيبة النشر((
حاؿ كالسيكطي عندما أجرل الحديث عمى لساف كؿ كاحد منيـ؛ فأراد تصكير لمقارئ كالمتمقي ثقافة المجتمع ك  

فيك , (ُٖٔ)كما زاؿ بحره البسيط المديد(()) :الناس قبؿ حدكث األمر كبعده، فيقكؿ في المقامة البحرية أك النيمية
النحكم  كأصبحيكجو بمصطمحات عمـ العركض، كمف ذلؾ  قكؿ النحكم في نقص فيضاف النيؿ مكجينا: )) 

كأنا ككتبي لمبيي جار كمجركر, قد  يمتقط الحب كأنو ابف عصفكر, كيقكؿ: السعر ممدكد كالماؿ مقصكر,
فألفاظ )ممدكد كمقصكر  (ُٕٖ)كسر باب اإلنافة, كرفي باب اإلضافة, لقد لقينا أمرنا إمرا, كضرب زيد عمرا((

ضافة( كميا مف المصطمحات عمـ النحك التي كانت تستخدـ بكثرة، كما أنو استخدـ التكجيو  كجار كمجركر كا 
مـ مف أعبلـ المدرسة المص ، داللة عمى ثقافة المجتمع الذم عاش بو )*(رية النحكية كىك ابف عصفكرباسـ عى
 السيكطي.                        

تميؿ قميالن )):كفي المقامة المصرية، يكرد كـ ىائؿ مف المفردات المغكية، ذات معافو متعددةو، كمٌما جاء بو قكلو 
فقمت: ىات يا بارقة المزف, كباقعة الزمف, فقاؿ ، ؿكاسمي إلى بيتيف كالسمسبيؿ ليس إلى ثالث ليما مف سبي

 عند ذلؾ منشدان:
 منبرم طاب سره       لػك يؾي الكعظ مف برم                   

                                                           
 .ُٗٗ، ُٖٗالمقامات:( (ُْٖ
  .ُُِ: نفسو ((ُٖٓ
 .ُِٔنفسو:( (ُٖٔ
 .ُٗٔ:المقامات( (ُٕٖ

ىػػػ( كىك صاحب))المقرب، كضرائر الشعر(، ٗٔٔ)*(ىك: عمي بف مؤمف بف محمد بف عصفكر اإلشبيمي األندلسي النحكم )ت 
 .َُِ: ِينظر: بغية الكعاة 



     
 

 .(ُٖٖ)عنبرم ضاع نشره      لػػك ركينػػاه عػػف بػػرم                  
أنا في مقاماتي بيتيف كال أظف أف ليما  كقد أكرد السيكطي ىذا في كتابو بغية الكعاة ، قائبلن: )) كقد نظمت  

ثـ ذكر  البيتيف، كالسيكطي يعجب بيذا الجناس الكارد في البيتيف كىك يعرؼ بجناس رد , (ُٖٗ)ثالثنا كىما...((
العجز عمى الصدر، أك جناس التركيب، ففي البيت األكؿ: منبرم، كمف برم، بمعنى برمء النية، كفي البيت 

ا.   الثاني: عنبرم، كعف برم،  بالمعنى نفسو، كفييا تكمفنا كاضحن
كيتضح لنا مما تقدـ إفَّ العصر الذم عاش فيو السيكطي شيد حركة عممية نشطة كازدىارنا ثقافينا في مختمؼ   

أنكاع الفنكف، كما ىك بيف في المقامات السيكطي، عمى عكس ما أشيع في أكساط الباحثيف في عصرنا الحالي 
تخمؼ كجمكد فكرم، إذ إنَّو عصر تكالبت فيو األمـ كالمحف عمى األمة  مف أف ىذا العصر ىك عصر

اإلسبلمية، فكاف البد ليذه األمة مف أف تتمسؾ بأسباب كجكدىا كأف تتشبث بحضارتيا كثقافتيا، كما كاف عصر 
نتاجو  المماليؾ بمثابة الكعاء الذم كسع تأليؼ أكثر المكسكعات كالمراجع في مختمؼ العمكـ كالفنكف، فمكال

العممي كاألدبي، لما كاف مف الممكف كصؿ تيار األدب عند العرب قبؿ ىذا العصر بالتيار نفسو بعده، كتعكيض 
، ككٌؿ ىذا (َِٖ)الخسارة التي لحقت ىذه األمة عمى أيدم التتار كالصمبييف كالفرنجة في المشرؽ، أك المغرب

كالمجاالت، حيث نشطة حركة التأليؼ كتفرغ أىؿ  باإلضافة إلى الكـ اليائؿ مف المكسكعات في مختمؼ العمكـ
العمـ ليذا العمؿ، كأبدعكا في ىذا العمؿ، كمف ذلؾ مكسكعة صبح األعشى في صناعة اإلنشاء لمقمقشندم، 
أيضان عصر عاش بو ابف خمدكف، كالمقريزم كغيرىـ، كيطمؽ عميو شكقي ضيؼ عصر أحياء التراث 

                       .                        (ُِٖ)كتجديده
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ُْٖ:المقامات( (ُٖٖ
 .ِٗٓ/ِبغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة: ( (ُٖٗ
 . ّٕأحمد فكزم الييب: ينظر: الحركة الشعرية زمف المماليؾ في حمب الشيباء( (َِٖ
  .  ُٖ-ٔـ:ُٕٔٗ، سنةُِِينظر: عصر أحياء التراث العربي كتجديده، شكقي ضيؼ، مجمة المجمة، العدد ((ُِٖ



     
 

 ثبنَبً: انتنبص:
مصطمح نقدم حديث لـ يعرؼ في الدراسات النقدية العربية إال في العقكد المتأخرة، كىك كليد الدراسات    

، كتعني (ِِٖ)(Intertexالمغكية كاألدبية كالنقدية الحديثة كدخؿ األدب العربي عف طريؽ الترجمة لمكممة الفرنسية)
دؿ النصي، كيرل بعض الدارسيف أف ليذا المفيـك جذكران في التراث العربي، إذ يتمثؿ بمصطمحات أخرل التبا

، كتناكلو عمماء الببلغة كالنقد العربي بدراسات (ِّٖ)كىي)االقتباس، كالتضميف، كالسرقات األدبية، كاالقتصاص(
ستشياد كاالقتباس، كىك مف سمات مكسعة مف خبلؿ العناية بالمعارضات الشعرية، كالسرقات األدبية، كاال

 .(ِْٖ)كمعايير النصية
كلـ يتفؽ المترجمكف العرب المعاصركف عمى تعريب المصطمح، فبعضيـ ترجمو إلى التناص ، كآخركف إلى   

التناصية، كفريؽ آخر إلى النصكصية، كفريؽ رابع إلى تداخؿ النصكص، كمع ذلؾ فإفَّ المصطمح األكؿ ىك 
إذ تستعمؿ الدراسات مصطمح التناص كحده، بؿ مصطمحات مرادفة مثؿ التناصية  ،(ِٖٓ)الذم شاع كانتشر

،كمع اختبلؼ ىذه (ِٖٗ)،كالنص الغائب(ِٖٖ)، كتداخؿ النصكص كالحكارية(ِٕٖ)، كالتعالؽ النصي(ِٖٔ)كالنصكصية
المصطمحات إال أفَّ ىناؾ جامعان يجمعيا كيربطيا، كىك الكشؼ عف حالة مف العبلقات القائمة بيف نص 

 كص أخر مرتبطة بو، كقعت في حدكد تجربة سابقة.كنص
كيرل ركالف بارت أف األدب نصان كاحدان؛ ألفَّ جميع األعماؿ األدبية مف صنع كاتب كاحد غير زمني، كغير   

،كلذلؾ يقكؿ:)) التناص ليس دائمان سرقة، بؿ قراءة جديدة، أك كتابة ثانية ليس ليا (َّٖ)معركؼ، فكؿ نص تناص
نما المعنى األكؿ ن ، كاف االتناص صكرة تضمف لمنص كضعان ليس لبلستنساخ كا  فسو، كمف ثَـّ

،كعمى ىذا؛ فإنو يرل أف النص عبارة عف نسػػػػػػػيج مف االستشيادات كالكتابات (ُّٖ)لئلنتاجية((
 .(ّّٖ)،كميداف لتداخؿ ثقافات متعددة في حكار كمحاكاة ساخرة(ِّٖ)المضاعفة

                                                           

 .ِٖينظر: النص الغائب تجميات التناص في الشعر العربي: ِِٖ))
 . ُٕٓينظر: المعايير النصية في القرآف الكريـ : ِّٖ))
 .َٖ -ْٕتطبيؽ:ينظر: عمـ لغة النص النظرية كال ِْٖ))
 .ُْ،كالنص الغائب:ُّٕقضايا الحداثة عند عبد القاىر الجرجاني: ينظر:ِٖٓ) )
 .ٓٓ،كنظرية النص األدبي:ُُٖ،كالمسانيات كآفاؽ الدرس المغكم:َٔينظر: آفاؽ التناصية المفيـك كالمنظكر: ِٖٔ))
  .ُِينظر: التعالؽ النصي في الشعر السعكدم الحديث:ِٕٖ) )
 كمابعده.ا ِٖٖالتكفير:ينظر: الخطيئة ك  ِٖٖ))
 .ُِٓينظر: ظاىرة الشعر المعاصر في المغرب العربي مقاربة بنيكية تككينية: ِٖٗ))
 .ْٓسيميائية النص األدبي:ينظر:  َّٖ))
 .َّ -ِٗلذة النص عند بارت: ُّٖ))
 .ِّٓداؿ:، كنظرية النص مف بنية المعنى إلى سيميائية الُْٗينظر: قضايا الحداثة عند عبد القاىر االجرجاني:ِّٖ))
  .ُٗينظر: مكت المؤلؼ...نقد كحقيقة:ّّٖ))



     
 

ص غيره مف الكتاب ال تأتي إاٌل بامتبلء خمفيتو النصية بما تراكـ مف كقدرة الكاتب عمى التفاعؿ مع نصك    
تجارب نصية، كقدرتو عمى تحكيؿ تمؾ الخمفية إلى تجربة جديدة تسيـ في التراكـ النصي القابؿ لمتحكؿ 

ممارسة  ؛ألفَّ التناص يعػػػٌد معياران أساسيان في نصية النص، كيبرز ذلؾ مف خبلؿ ككنو(ّْٖ)كاالستمرار بنحكو دائـ
تتجسد منيا مقدرة الكاتب عمى التفاعؿ مع النصكص األخرل مف نصكص غيره مف الكتاب لينتج نٌصان جديدان؛ 

 .(ّٖٓ)لذلؾ فيك يرل حتمية التناص في كؿِّ نص ميما كاف جنسو
كيختار جيرار جنيت تسمية مغايرة لمصطمح التناص فيسميو التعالي النصي أك عبر النصية، كىك ما يجعؿ   
 ،كيركز في التمظير  الشكمي لمتناص.     (ّٖٔ)نص في عبلقة خفية أك جمية مع غيره مف النصكصال
كالتناص ىك:))العبلقة بيف نص ما كنصكص أخرل مرتبطة بو، كقعت في حدكد تجربة سابقة قد تككف   

صكص ببل كساطة، كالممخص الذم ييذٌكر بنص مبعد قراءتو مباشرةن ييمثؿ تكامؿ الن )*(بكساطة أك بدكف
 .    (ّٕٖ)كاسطة((

( أم Dialogisme -كظير التناص لدل ميخائيؿ باختيف مفيكمان ال اصطبلحان، كأطمؽ عميو اسـ الحكارية  
جكليا كرستيفيا" مف المفيـك السابؽ  "،كاستفادت الباحثة (ّٖٖ)حكار النصكص، كصيغ تعالؽ بعضيا مع بعض

(مستنبطتو مف حكارية   ُُٔٗ-َُٔٗنتي)فقدمت مصطمح التناص  في عدة  بحكث كتبتيا بيف س
،كترل بأف التناص ىك ترحاؿ النصكص كتقاطعيا في فضاء نص معيف جديد، فتظير عدة (ّٖٗ)باختيف

،أم إفَّ ىناؾ تداخبلن، كتعالقان بيف النصكص؛ ألفَّ (َْٖ)ممفكظات مقتطعة مف نصكص أخر، لتخمؽ نصان جديدان 
،أك ترل أف كؿ (ُْٖ)كلكنو سمسمة مف العبلقات مع النصكص األخرلالنصَّ ليس ذاتان مستقمة، أك مادة مكحدة، 

نص ىك عبارة عف لكحة فسيفسائية مف االقتباسات التي تنحدر مف منابع ثقافية متعددة، ككؿ  نص ىك تشرب، 
، كعمى ىذا؛ فإنيا تجعؿ مف التناص قراءة متعددة  في نص كاحد، تحيمنا إلى (ِْٖ) كتحكيؿ لنصكص أخر

 أخرل متعددة، يمكف أف تتطابؽ مع النص المتعيف. نصكص كخطابات

                                                           

 . ُُ-َُينظر: الركاية كالتراث السردم :ّْٖ))
  .ّْينظر: نظرية النص، ضمف آفاؽ التناصية:ّٖٓ))
 .َٗينظر: مدخؿ النص جيرار جنيت:ّٖٔ))

  )*( بدكف: كالصكب )مف دكف(.
 .َُْالنص كالخطاب كاإلجراء: ّٕٖ))
 . ِّٓمعنى إلى سيميائية الداؿ:ينظر: نظرية النص مف بنية ال ّٖٖ))
،كانفتاح النٌص الركائي)النص ٖ، كدراسات في تعدم النص:ُْٕينظر: قضايا الحداثة عند عبد القاىر االجرجاني: ّٖٗ))

  .ُٗكالسياؽ(:
 .ُِ:جكليا كريستيفا:ينظر: عمـ النص  َْٖ))
 .  ِٖ، كالنص الغائب:ُِّينظر: الخطيئة كالتكفير:ُْٖ))
،كتحميؿ الخطاب الشعرم)استراتيجية ٔٗكتحميؿ الخطاب)تحميؿ الخطاب الشعرم كالسردم(: ينظر: األسمكبية ِْٖ))

 .ُٖٗ،كفي نظرية األدب كعمـ النص:ُُِالتناص(:



     
 

كيرل تكدكركؼ أفَّ كؿَّ ما يكجد ىك تحكيؿ مف الخطاب إلى آخر، كمف نص إلى نص، كىك يقترب مف مفيكـ   
،كعمى الرغـ مف تعدد تعريفات التناص عند المغكييف؛ فإنَّيا تيظير نكعان مف التعالؽ أك (ّْٖ)كريستفيا لنشكء النٌص 

؛لذلؾ يرل كثير مف العمماء أفَّ (ْْٖ)أك التداخؿ )المفظي أك المعنكم( بيف نص ما كنصكص سابقة لوالتبادؿ، 
، فالكتَّاب ال يخمقكف (ْٖٓ)صفة التناص مبلزمة لمنصكص، كال يخمك نص  مف حضكر أجزاء مف نصكص أخرل

ٌنما يقكمكف بتجميعيا مف نصكص مكجكدة مسبقان، فالن ٌص بيذا تجميع نصكصيـ مف عقكليـ المبدعة، كا 
،كيمكف تقسيـ التناص مف حيث المنتج)الكاتب( (ْٖٔ)لنصكص عدة ثقافية، فيك ليس كيانان معزكالن عف النصكص

 :(ْٕٖ)عمى
 الداخمٌي:كىك الذم تتفاعؿ فيو نصكص المؤلؼ مع بعضيا.-ُ
الخارجي: كىك الذم يتمثؿ بتفاعؿ نصكص الكاتب مع نصكص غيره سكاء مع كتٌاب عصره، أـ مع -ِ

 كص في عصكر بعيدة.نص
 :(ْٖٖ)كمف حيث النٌص المتناص معو ييقٌسـ عمى  
-التناص المباشر: ىك الذم يتمٌثؿ بأخذ النص أخذان مباشران، ككضعو في النٌص الجديد.             ب-أ 

التناص غير المباشر: كىك الذم ييستنبط مف النص استنباطان، كىك الذم تذكب فيو عبارات ادآخريف في شكؿ 
 رات الكاتب. عبا
 :(ْٖٗ)كيحديث التناص بكيفٌيات مختمفة حٌددىا الدكتكر محمد عبد المطمب في نمطيف أساسييف  

: يقـك عمى العفكية كعدـ القصد، إذ يتـ التسرب مف الخطاب الغائب إلى الحاضر في غيبة الكعي، النمط األكؿ
 أك يتـ ارتداد النٌص الحاضر إلى الغائب في الظرؼ الذىني نفسو.

: يعتمد القصد كالكعي، أم إٌف الصياغة في الخطاب الحاضر تشير إلى األنحاء إلى نص آخر كقد النمط الثاني
 تكاد تحدده تحديدان كامبلن يصؿ إلى التنصيص.               

داؼ كأىميتو ال تكمف في استرجاع لممخزكف الثقافي، أك استعادة لمذاكرة الثقافية، إٌنما ىك عممية مقصكدة ألى  
 أىميا تحقيؽ العممية األدبية لمتكاصؿ الناجح بيف المبدع كالقارئ، كىك سياؽ أدبي خبلؽ، تيمغى 

 
،ليذا فالتناص ييعد بمنزلة اليكاء، كالماء، (َٖٓ)فيو الحدكد بيف الماضي كالحاضر في سبيؿ تجديد األدب كتطكيره 

 (ُٖٓ)ال كجكد لو خارجياكالزماف، كالمكاف لممؤلؼ أك الكاتب، فبل حياة لو مف دكنيا، ك 
                                                           

 . ٕٔينظر: الشعرية:  ّْٖ))
  .ِِٗ،ك ببلغة الخطاب كعمـ النص:ََُينظر: مدخؿ إلى عمـ النص كمجاالت تطبيقو:ْْٖ))
 . ََُت تطبيقة:ينظر: مدخؿ إلى عمـ النص كمجاال ْٖٓ))
  ٓٓينظر: نظرية التناص: ْٖٔ))
 .ّٓ،كسكرة البقرة دراسة في ضكء عمـ لغة النص)رسالة ماجستير(:ِْٕينظر: عمـ النص:ْٕٖ))
 .ْٓ:ماجستير( النص)رسالة عمـ لغة في ضكء ،كسكرة البقرة دراسةَٖ-ٕٗعمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ: ينظر:ْٖٖ))
  . ُّٓالقاىر الجرجاني:  ينظر: قضايا الحداثة عند عبدْٖٗ))



     
 

 :التناص فً مقامات السٌوطً 
إنتاج الكاتب لنص ما ليس نشاطان إبداعيان منفردان، بؿ يككف الكاتب عمى معرفة بعدد كبير مف الٌنصكص التي    

 .(ِٖٓ) تؤثر بطريقة مباشرة أك غير مباشرة في إنتاجو
تختزنو ذاكرة الكاتب مف مكركث ثقافي كبير يتنكع التناص في مقامات جبلؿ الديف السيكطي بما يكشؼ عما  

كسعة محفكظة مف شعر كالفقو كالنحك كالطب كالتاريخ... الخ، فضبلن عف أف كثرة االستمداد ممف سبقو مف 
األدباء كالشعراء كالعمماء ضرب مف التكاصؿ بينو كبيف مف تقدمو مف عمماء العرب كشعرائيـ في مختمؼ 

يمحظ كثرة التناص مع القرآف الكريـ، كالحديث الشريؼ، كمؤلفات ادآخريف، ككثرة العصكر، كالناظر في المقامات 
التمثيؿ كاالستشياد بشعر مف سبقو مف الشعراء، كمف الطبيعي أف يككف ىذا التنكع في التناص عند السيكطي 

ه الدراسة أك فيك إماـ في التفسير كالحديث كالنحك كالمغة كعمـ الببلغة، كىك إماـ عصره؛ لذلؾ انعكست ىذ
ـٌ بيا عمى نصكص في المقامات:   الثقافة الكاسعة التي أل

 انتنبص يع انمزآٌ انكزٍى:

يقكـ ىذا النكع مف التناص عمى ذكر السيكطي لعددو مف آيات القرآف الكريـ كتضمينيا في المقامات، كىذا   
 التناص منو ما كاف مباشرٌا، كمنو ما كاف غير مباشر.

:)) أنا الٌكردي مىًمؾ الرياحيف, كالكاردي ميٍنًعشان ل ركاًح كًمتاعان ليا باشر قكلو في مقامة الرياحيففمف التناص الم  

ًٌىُ يف األزض ِعرمسٌ ًِراع إىل }:،تناص مع قكلو تعالى(ّٖٓ)إلى حيف, كنديـ الخمفاء كالسالطيف((

 (.86اٌثمسج ){دني
م شيء تىٌدعي اإلمارًة؟ كتطاكعي نفٌسؾ, كالنفسي أٌييا البىنٍفٌسجَّ بأكقكلو في مكضع مف المقامة:))   

 ،(38ًِا ؤتسئ ٔفعً إّْ اٌنفط ألِازج تاٌعٌء إال ِا زدُ زتً{)ٌٌظف:}:، تناص مع قكلو تعالى(ْٖٓ)ألٌمارة((
أطرقكا رؤكسيـ خاشعيف كظمت  :))...كلما سمعت الرياحيف ىذه األحاديث في فضموكفي مكضع آخر يقكؿ

                                                                                                                                                                                                 

 .ٕٕينظر: عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ:َٖٓ))
 .ُِٓ(:ينظر: تحميؿ الخطاب الشعرٌم )استراتيجية التناص851))
 .ِٖالنظرية كالتطبيؽ: ينظر: عمـ لغة النٌص ِٖٓ))
 .ُٓمقامات : ّٖٓ))
 .ُٗنفسو: ْٖٓ))



     
 

فضمت أعناقيـ ليا }، تناص مع قكلو تعالى:(ٖٓٓ)((أمره سامعيف طائعيفأعناقيـ ليا كدخمكا تحت 

 .(4)اٌشؼساء:{خاضعيف
كمدكا يدييـ لو مبايعيف باإلمرة كمتابعيف, كقالكا: لقد كنا في غفمةو مف ىذا إنا كنا ظالميف  كفي قكلو:))  

ف ايثميف, ك قضى بينيـ بالحؽ كتكاصكا عمى إشاعة ما فضمو اهلل بو كقالكا: ال نكتـ شيادة اهلل إنا إذان لم
، تناص مع ثبلث آيات مف سكر مختمفة مف القرآف الكريـ ىي :قكلو (ٖٔٓ)كقيؿ: الحمد هلل رب العالميف((

كال نكتـ شيادة } كقكلو تعالى: ,(96 )األٔثٍاء :}ٌا ًٌٍنا لد ونا يف غفٍح  ِٓ ىرا تً ونا ظادلني{تعالى:

}ًلعى تٍنيُ تاحلك ًلًٍ احلّد هلل زب اٌؼادلني{ قكلو تعالى, ك(926ادلائدج :{)اهلل إنا إذان لمف ايثميف

  (. 73)اٌصِس:
كاصطمحنا  -كالصمح خير -فتكاصينا عمى حسف السير, كتكاطأنا عمى الٌصمحكقكلو في المقامة الًمٍسًكيَّة: )) 

}ًَإّْ اِسؤج لو تعالى:، تناص مع قك (ٕٖٓ)عمى ترؾ الجداؿ كالجالد, كضربنا إليؾ أكباد اإلبؿ مف أقصى البالد((

خافَد ِِٓ تَؼٍِْيَا ُٔشٌُشاً ؤًْ إػْسَاظاً فَال جُنَاحَ ػٍٍََْيَِّا ؤَْ ٌُصٍِْذَا تٍَْنَيَُّا صٍُذاً ًَاٌصٍُّخُ خٍَْسٌ{ 

 (.908)اٌنعاء:
الحمدي هلل الذم خمقني في أحسف تقكيـ, كجعمني أبيى في العيف مف الٌدٌر كقكلو في المقامة الياقكتية:))   

 .(4ذمٌٌُ{ )اٌرني : }ٌمد خٍمنا اإلٔعاْ يف ؤدعٓ، تناص مع قكلو تعالى:(ٖٖٓ)النظيـ((
كقيؿ: يا أرض ابمعي ماءؾ كيا سماء أقمعي, كيا زيادة النيؿ مف حيث جئت فأرجعي, كفي المقامة البحرية:)) 

ص مي قكلو , تنا(ٖٗٓ)كغيض الماء كانقشعت السماء, كقضى األمر, كاستكت القمكب عمى أحٌر مف الجمر((

}ًَلًٍَِ ٌَا ؤَزضُ اتٍَؼًِ َِاءَنِ ًٌََا ظََّاءُ ؤَلٍَؼً ًَغٍِطَ ادلاءُ ًَلُعِىَ األِسُ ًَاظرٌََخ ػٍى اجلٌُدِيّ ًَلًٍَِ :تعالى

ركضة ذات محاسف, فييا أنيار مف ماء غير آسف,  ، كفي مقامة الركضة:))(44تُؼداً ٌٍِمٌََِ اٌظَّاٌِِّنيَ{)ىٌد:

                                                           

 .َٓالمقامات: ٖٓٓ))
 .َٓنفسو:  ٖٔٓ))
  .ّٓنفسو:  ٕٖٓ))
 .ُُّنفسو:  ٖٖٓ))
 .ُْٔنفسو:  ٖٗٓ))



     
 

ًسف, كأطيار ترنمت بمغات يعجب منيا كؿ  كأشجار تيٍنبتي أف انيف األحاسف, كأزىار مابيف مفتكح العيف ككى

}َِّصًَُ اجلَنّح اٌّيت ًُػِدَ ادلُرَّمٌَُْ فٍِيَا ؤهنَازٌ َِٓ َِّاءٍ غَريِ ءاظٍٓ ، تناص مع قكلو تعالى(َٖٔ)فصيح كلىًسف((

 .(93ًَؤهَنازٌ ِٓ ٌَّثٍَٓ ٌَُّ ٌَرَغٍََّس طَؼُّوُ{)زلّد: 
)) ركضة ىي مجمي البحريف, كمختار تقابؿ مطمي البدريف, كمنياج يسير فيو كؿ فمؾ مف النكاعير :ي قكلوكف

}ًَ إذ لاي ٌُِظَى ٌِفَراهُ ال ؤتسَحُ دَرَّى ، تناص مع قكلو تعالى:(ُٖٔ)كبدر, فيي عمى كؿ األحكاؿ ذات النكريف((

 (.62ؤتٍغَ رلَّغَ اٌثذسٌٓ ؤً ؤِعً دُمثاً{)اٌىيف :
:)) لـ يفزع غيرىا بحسف إال ككاف ليا منو قسـ قسيـ, كلـ في ركضة مصر ممكة المتنزىات بأنيا كقكلو  

تتقابؿ كجكه المناظر إال ككاف كجييا كسيـ, فال غركر أف كانت ممكة المتنزىاتَّ فإنيا أكتيت مف كيؿٍّ شيء 

ىُيُُْ ًَؤًُذٍَِدْ ِِٓ وًُِّ شًَءٍ ًٌََيا }إًّٔ ًَجَدخُّ آِْسَؤَجً ذٍَِّْ، تناص مع قكلو تعالى:(ِٖٔ)كليا عرش عظيـ((

 (.08{)اٌنًّ : ػَسغٌ ػَظٍُِ
كُّؿُّ نفس بما كسبت رىينة, كعمى ما حممت مف أمانة دينيا )) :ككذلؾ قكلو في كصؼ ركضة مصر 

، (ّٖٔ)أمينة, فيذا يسعى في خالص ذمتو, كأداء أمانتو كىذا يكقعو القدر في حبائؿ جنايتو بخيانتو((

 (.88{ )ادلدشس : }وًُُّ َٔفطٍ تَِّا وَعَثَدْ زَىٍِنَحٌلو تعالى:تناص مع قك 
تبارؾ الذم بيدًه الميمؾ, كتعالى ميسىٌير الفمؾ كمسخر كقكؿ في المقامة الٌدرٌية في الطاعكف كالكباء:))  

الفيمؾ, الحمد هلل الذم رفي الطاعكف, كجنبنا الٌذيف يراءكف كيمنعكف الماعكف, كنعكذ باهلل مف سكء 
في ىذا النص تناص مع ثبلث سكر مف قكلو تعالى , (ْٖٔ)المنقمب, كمف شر غاسؽ إذا كقب((

}اٌَّرٌَِٓ ىُُ :كالثانية قكلو تعالى،(9{)ادلٍه: }ذَثَازَن اٌَّرِي تٍَِدِهِ ادلٍُهُ ًَىٌَُ ػٍََى وًُِّ شًّءٍ لَدٌِسٌاألكلى:

                                                           

 .ُّٖ:المقامات َٖٔ))
 . ُٖٓنفسو:  ُٖٔ))
 .ُٖٔنفسو :  ِٖٔ))
 .ُٖٗنفسو:  ّٖٔ))
  .ُُِ:نفسؤْٖ) )



     
 

}ًَِِٓ شَسِ غَاظِكٍ إِذَا ًَلَةَ{)اٌفٍك لثالثة قكلو تعالى:كا،7و6{ادلاػٌْ :(7)ًٌََّْنَؼٌَُْ ادلَاػٌَُْ(6)ٌُسَآءًَُْ 

:8.) 
كقد كاد يحصؿي بيننا نزاع, أينا أجٌؿ في المرتبة كمنو ما كاف تناصان غير مباشر، كما في المقامة المسكية:))    

دلماِح ِٓ فعٍو ال }اٌري ؤَدٍََّنَا داز ا:إذ فيو تناص مع قكلو تعالى,(ٖٓٔ)الطًبٌية كأحؿ  في مكاطف االنتفاع؟((

 (. 83ميعنا فٍيا ٔصة{)فاطس :
كضربنا إليؾ أكبادى اإلبؿ مف أقصا البالد, كقطعنا أليؾ كؿ بحر ككاد, كقصدناؾ )):كفي  المقامة نفسيا يقكؿ  

ر اد(( ٌكاد ككي كنحف أكـر ري
ٌههمٌََِ }ًَجَاءَ ِِٓ ؤَلصا ادلَدٌِنَحِ زَجًٌُ ٌَعؼَى لَايَ :،إذ فيو تناص مع قكلو تعالى(ٖٔٔ)

 (.02اذّثؼٌُا ادلُسظٍَِنيَ{)ٌط :
أما بعد .. أييا الناس: فإف اهلل أتى أنكاعى الٌطيًب شرفان عميمان, كجعؿ ليا في الدنيا كايخرًة  كقكلو:))  

ىٌَُ  }ٌَؼًٍَ ؤَػًَُّ صٍَِذاً فٍَِّا ذَسَودُ وٍَّا إَّٔيَا وٍََِّحٌ:مع قكلو تعالى فيو تناص, (ٕٖٔ)كالبرزخ فضالن عظيمان((

ككاد أف يجؼ :))كقكلو في المقامة النيمية،(922{)ادلؤِنٌْ:إلى يىكـو ييبعىثيكفى  لَائٍُِيَا ًَِِٓ ًَزَآئِيُِ تَسشَرٌ

الخميج,كصار الناس في أمر م ًريج,كقالكا:قد شرقت البالد,كغربت العباد,كشرقت الصدكر حيف 

 .3حلَكِّ ٌََّّا جَاءَىُُ فَيُُ يف ؤَِسِ َِّسٌِجٍ{ق:}تًَ وَرَّتٌُا تِا:كفيو تناص مع قكلو تعالى،(ٖٖٔ)شرقت...(
، فيو (ٖٗٔ)كتحممكا مف خكؼ ىجكمو عمييـ اإًلصر((كمنو قكلو في المقامة الٌدرٌية في الطاعكف كالكباء:))  

تنَّا ال ذؤاخرٔا }الَ ٌُىٍَِفُ اهللُ َٔفَعاً إالّ ًُظؼَيَا ٌَيَا َِا وَعَثَد ًَػٍٍَََيا َِا ؤوَرَعَثد زَ تناص مع قكلو تعالى:

إْ ٔعٍنا ؤً ؤخطإٔا زتنا ًال حتًّ ػٍٍنا إصساً وّا محٍرو ػٍى اٌرٌٓ ِٓ لثٍنا زتنا ًال حتٍّنا ِا ال طالح ٌنا 

  .    086تو ًؤػف ػنا ًؤغفس ٌنا ًازمحنا ؤٔد ٌِالٔا فأصسٔا ػٍى اٌمٌَ اٌىافسٌٓ{اٌثمسج:

                                                           

  .ّٓ:  المقامات ٖٓٔ))
 .ْٓنفسو :  ٖٔٔ))
 .ٖٓنفسو:  ٕٖٔ))
 .ُٓٔ:نفسو ٖٖٔ))
 .ُٓٗ:نفسو ٖٗٔ))



     
 

أدبية جمالية؛ ألٌف أسمكب القرآف الكريـ  أرقى أساليب  كيرل  الباحث أف التناص مع القرآف الكريـ لو غاية  
المغة العربية؛ بؿ ييمثؿ األسمكب األمثؿ ليا، كذلؾ بما يضيفو عمى الصياغة األدبية مف صكر كأساليب تزيدىا 

،)) كتبرز إلى جانب الغاية األدبية الجمالية غاية دينية تيبرز كثيران مف المكاقؼ في (َٕٖ)ركنقان كجماالن 
يرادىا في مقاماتو، كال يرل (ُٕٖ)((النص ،كيتضح مدل عناية كحرص السيكطي بالتأثر بالقرآف الكريـ كمعانيو، كا 

الباحث في ذلؾ تكمفان بؿ جاءت منقادة مف المخزكف الدينٌي في قمب الكاتب ككجدانو، فأدل التناص بالقرآف 
اص مباشران، كىك ذكر النص القرآني كما الكريـ غرضو كأعطى دالالت لمنصكص المتأثرة بو سكاء أكاف ذلؾ التن

     ىك، أك بذكر ألفاظ كمعينة، يمكف القكؿ بسيطرة النص القرآنٌي عمى النصكص المقامية.
  انتنبص يع احلذٍث انشزٍف: 

يقكـ ىذا النكع مف التناص عمى استحضار الحديث الشريؼ أك جزء منو في النٌص، كرد ىذا التناص في    
كىذا يدؿ  عمى أفَّ السيكطي كاف ممف يدافعكف عف حجية السنة، كمف الضركرم الرجكع إلييا  مقامات السيكطي،

في االستنباط ؛ألنو المصدر الثاني مف مصادر التشريع اإلسبلمي التي يأخذ بيا المسممكف في حياتيـ، كييقٌركف 
مناس ما فيو مف فضائؿ ، قد كضع ل-صمى اهلل عميو كآلو كسمـ -بما جاء بو، كذلؾ؛ ألف الرسكؿ محمد

 كشمائؿ، كسمككيات، كتشريعات إسبلمية كثيرةو، أجممت كلـ تيبٍف في القرآف الكريـ . 
ككرد بنحكو مباشر إذ استحضر السيكطي في أغمب مقاماتو عينة الدراسة حديثا شريفان، كقد نقمو نقبلن حرفيان،    

ٌمى اهلل  (ِٕٖ)كما في مقامة الكردية مَّـ(:))يقكؿ: قاؿ النبي) صى مرةى فإٌياكـ عميو كآلو كسى إٌف الشيطافى ييحبُّ الحي
ٍمرىةى, ككؿ  ثكبو ذم شييرةو(( كالحي
ركل فٌي حديثه راكيًو غيري ميًقٌؿ كال ميفمسو   كيذكر في المقامة نفسيا ,(ّٕٖ)

 

ذاـً كالبرًص ال يقطعييا إال شُّ (ْٕٖ) نكًف كالجي  ,(ٕٖٓ)ـ الن رجًس((:))شيمكا الٌنرًجسى فإٌف في القمًب حبةن مف الجي
وي ابفي الس نيٌ (ٕٖٔ)كأيضان قكلو عف ادآسي  عف ابف عباس)رضي اهلل عنيما( قاؿ: قاؿ رسكؿ )*(كأبك نيعيـ )*(، أخرجى

ٌمى اهلل عميو كآلو كسىمَّـ(  .(ٕٕٖ)أيىبط آدـ مف الجنًة بيدًه ريحاًف الدُّنيا ايًس()):اهلل) صى
                                                           

 .ُِٗينظر: نظرٌية عمـ النٌص رؤية منيجٌية في بناء النٌص النثرٌم : 870))
ا : لسانٌيات الن871))  . ٌُّٖص بيف النظرٌية كالتطبيؽ مقامات اليمذانٌي انمكذجن
 .ُِالمقامات: ِٕٖ))
 .ْٓ/ ِالجامع الصغير: ّٕٖ))
 . ِّالمقامات: ْٕٖ))
 .َْٖ/ ِحسف المحاضرة:  ٕٖٓ))
 .َْالمقامات: ٕٖٔ))

، ((سنف النسائي))كراكم (( عمؿ اليـك كالميمة)))*(كىك أبك بكر أحمد بف محمد، المعركؼ بأبف الٌسنٌي، مف حفاظ الحديث، كصاحب
 .ّٕٗطبقات الحفاظ: :ق(، ينظرّْٔ)ت 

 . َّْطبقات الحفاظ: :ق(،ينظرِّّ)*(كىك عبد الممؾ بف محمد بف عٌدم المعركؼ بأبي نعيـ االستراباذٌم)ت 

 َ ُْٕ/ ِحسف المحاضرة:  ٕٕٖ))
 .ِٖٓر طبقات الحفاظ:ق(،ينظِِٗ)*(كىك أبك بكر أحمد بف عبد الخالؽ البصرم، البزار مف حفاظ الحديث )ت



     
 

*حديثى    كل البزاري كرى
: (ٕٖٗ)ًء فإٌنو يىزيدي في شىباًبكـ كنىكاًحكيـ((اختضبكا بالحنا: ))(ٖٕٖ) ،كركل ابفي الس نيِّ حديثى

 .(َٖٖ))) عميكـ بسيًد الًخضاًب الحناء يطيبي البشرةى كيزيدي في الجماًع((
وي إذ ركاهي ، عف أنًس بًف (ُٖٖ)كمف التناص المباشر في المقامة المسكية   ـي في الميٍستدرًؾ كصٌححى اًك ،ما ركاهي الحى

ٌمـ(مىالؾ خى  ٌمى اهلل عميو كآلو كسى ٌببى كشرؼ ككـر كزاد عبله ,اًدـً الميصطىفى كمكالهي، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل )صى :)) حي
ًعمٍت قيٌرةي عيني في الصالًة(( ركيناهي في  (ّٖٖ)، كفي حديثو آخر(ِٖٖ)إليٍّ مف دينياكيـ الٌنساءي كالٌطيبي كجي

: الس كاؾي الٌصحاًح:)) ((أربيه مف سينًف الميرسميفى مىف عيرضى عميًو ،كفي الحديًث:))(ْٖٖ)كالتعطير كالحناءي كالنكىاحي
ًفيؼي المحمىًؿ طىيٍّبي الريًح(( ٌمى اهلل عميو  رسوَل للاِ  أف }رضي اهلل عنوي  {، كعف أنس(ٖٖٓ)ًطيبه فال يردهي فإنوي خى )صى

ٌمـ(:) (كآلو كسى كركل ابفي أبي     ،(ٕٖٖ)نفسياركاهي البخارم  في الصحيح، كفي المقامة (ٖٖٔ)كافى ال يردُّ الطيبى
عدى الًمنبىر: )) ديًث أنس عف أعظـً نبٌي صى مؽى اهللي الجنةى ًمالطييىا المسؾي كحىشيشييىا الٌزعفرافي الد نىيا*مف حى خى

)) باؤىا المُّؤلؤ كترابييا العنبري كحى
كقد كرد التناص المباشر مع الحديث النبكم الشريؼ بصكرة كبيرة في ,(ٖٖٖ)

ي؛ كيعكد ذلؾ إلى نشأة السيكطي الدينٌية، كفيما يأتي جدكؿه يتضمف األحاديث  النبكية الشريفة مقامات السيكط
 التي ضمنيا السيكطي في مقاماتو:

 

 

 الصفحة المقامة الحديث النبكم الشريؼ
ٌمـ()مثؿ المؤمف الذم يقرأ القرآف مثؿ األتيرٌجة  ٌمى اهلل عميو كآلو كسى قاؿ رسكؿ اهلل)صى

 (ٖٖٗ)يحيا طيب(طعميا طيب كر 
 ٖٔ التفاحية

                                                           

 .ْٗالمقامات: ٖٕٖ))
 .ِٕ/ ُالجامع الكبير:  ٕٖٗ))
 .َٖٓ: ُنفسو   َٖٖ))
  .ٖٓالمقامات:ُٖٖ))
 .َُٔ/ ِالمستدرؾ عمى الصحيحيف في الحديث:  ِٖٖ))
  .ٖٓالمقامات:ّٖٖ))
 .ِِٓ/ ُالجامع الصغير: ْٖٖ))
 .ِّّ /ُنفسو:   ٖٖٓ))
 .)باب اليبة(ُّٔ/ ٔفتح البارم بشرح صحيح البخارم:  ٖٖٔ))
 .َٔالمقامات:ٕٖٖ))

،  ، صاحب التصانيؼ السائرةعبد اهلل بف محمد بف عبيد بف سفياف بف قيس القرشي ، مكالىـ البغدادم ، المؤدب )*(
.ِْٓينظر: سير أعبلـ النببلء: محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي) الطبقة الخامسة عشر(:  

 .َّْ/ ُالجامع الكبير:  ٖٖٖ))
 .ُٖٗ/ٓالجامع الصغير: (889)



     
 

ٌمـ()كمكا السفرجؿ فإنو يجـ الفؤاد، كيشجع  ٌمى اهلل عميو كآلو كسى قاؿ رسكؿ اهلل)صى
 (َٖٗ)القمب، كيحسف الكلد(

 ُٗ التفاحية

ٌمـ()رأيت سدرة المنتيى فإذا نىًبقيا كقبلًؿ  ٌمى اهلل عميو كآلو كسى قاؿ رسكؿ اهلل)صى
 (ُٖٗ)ىجر(

 ٗٗ التفاحية

ٌمـ()بنى اهلل جنةى عدفو ًمٍف ياقكتو حمراء، قاؿ رسكؿ اهلل ٌمى اهلل عميو كآلو كسى )صى
 (ِٖٗ)كلىًبنىةن مف زبرجدةو ًخضراء، كلىًبنىةن مف درةو بيضاء(

 ُِّ الياقكتية

ٌمـ()الدرجة الثالثة مف الجنة ديكرىا،كبيكتيا   ٌمى اهلل عميو كآلو كسى قاؿ رسكؿ اهلل)صى
ريىا، كمغاليقيا مف  (ّٖٗ)ياقكت، كلؤلؤ، كزبرجد(( كأبكابيا، كسيري

 ُِّ الياقكتية

يا المؤلؤ كالياقكت، كرىٍضرىاضيا  ٌمـ( )درجي ٌمى اهلل عميو كآلو كسى قاؿ رسكؿ اهلل)صى
 (ْٖٗ)المؤلؤ،  كتيرابيا الزعفراف(

 ُِّ الياقكتية

ٌمي في ليمة مف  ٌمـ( )ليس عبد مؤمف ييصى ٌمى اهلل عميو كآلو كسى قاؿ رسكؿ اهلل)صى
 (ٖٓٗ)ى اهلل لو بيتن في الجنة مف ياقكتةو حمراء((رمضاف إال بن

 ُِّ الياقكتية

ٌمـ()في الجنة خيؿه مف ياقكت ليا مف الذىب  ٌمى اهلل عميو كآلو كسى قاؿ رسكؿ اهلل)صى
 (ٖٔٗ)جناحاف، إذا ركبيا صاحبييا طارت بو في الًجنىاًف(

 ُِّ الياقكتية

ٌمـ()إف في ا ٌمى اهلل عميو كآلو كسى فان مف أصناؼ المؤلؤ قاؿ رسكؿ اهلل)صى لجنة غيرى
 (ٕٖٗ)كالجكىر((

 ُّٕ الياقكتية

ٌمـ()إف أٍدنى أىؿ الجنًة منزالن مف لو دار مف  ٌمى اهلل عميو كآلو كسى قاؿ رسكؿ اهلل)صى
 (ٖٖٗ)لؤلؤةو كاحدةو منيا غرفييا كأبكابييا(

 ُّٕ الياقكتية

ٌمـ()أنيار الجنة سائحة  ٌمى اهلل عميو كآلو كسى عمى كجو األرض قاؿ رسكؿ اهلل)صى
 (ٖٗٗ)حافاتييا خياـ المؤلؤ كطينيا المسؾ  األذفر(

 ُّٕ الياقكتية

ٌمـ()الككثر شاطئاه المؤلؤ كالزبرجدكالياقكت( ٌمى اهلل عمييكآلو كسى  قاؿ رسكؿ اهلل)صى

(ََٗ)  
 ُّٕ الياقكتية

                                                           

 .1/628الجامع الكبير: (890)

 .ٖ/ُ: نفسو ((891
 .ِٖ/ُ:نفسو (892)
 .ّْٖ/ُنفسو: (893)
 .ّْٖ/ُنفسو: ((894
 .ٖٓ/ُنفسو: ((895
 .1/792 نفسه: ((896
 .1/250نفسه: ((897
 .1/223نفسه: ((898

  .1/641الجامع الكبٌر:(899)



     
 

ٌمـ()مف صاـ األربعاء كالخميس كالجمعة بنى  ٌمى اهلل عميو كآلو كسى قاؿ رسكؿ اهلل)صى
 (َُٗ)هلل لو قصران في الجنة مف لؤلؤ كياقكت كزمرد ككتب لو براءة مف النار(ا

 َُْ الياقكتية

ٌمـ()في الجنة نير يقاؿ لو ٌمى اهلل عميو كآلو كسى )الرياف( عميو  :قاؿ رسكؿ اهلل)صى
مدينة مف مىرجاف ليا سبعكف ألؼ مف ذىب كفضة لحامؿ القرآف(
(َِٗ) 

 ُِْ الياقكتية

مٌ  ٌمـ(قاؿ رسكؿ اهلل)صى  ُْٕ الياقكتية (َّٗ)أكبر خرز أىؿ الجنة العقيؽ( (ى اهلل عميو كآلو كسى
ٌمى ًكيره مف جينـ، فما أصاب  ٌمـ()الحي ٌمى اهلل عميو كآلو كسى قاؿ رسكؿ اهلل)صى

 (َْٗ)المؤًمًف ًمنىيا كاف حظو مف النار(
 ُِٓ الذىبية

ٌمـ( ) أتاني جبريؿ بال ٌمى اهلل عميو كآلو كسى حمى كالطاعكف، قاؿ رسكؿ اهلل)صى
 (َٓٗ)فأمسكت الحمى المدينة، كأرسمت الطاعكف إلى الشاـ(

 ُْٓ الذىبية

ٌمـ()ال يمكت ألحد مف المسمميف ثبلثة مف  ٌمى اهلل عميو كآلو كسى قاؿ رسكؿ اهلل)صى
 (َٔٗ)الكلد فتمسو النار(

ٍرد البٌلزكى
 يَّة

ُِٗ 

فعاالن لنص ما يطمؽ عميو قديمان  بأنو يشكؿ حضكران  يعمؽ جيرار جينيت عمى ىذا النكع مف التناص 
                 .(َٕٗ)citationباالستشياد

كاألشرؼ  مف كؿ ريحاف فخران بأٌني كمف التناص غير مباشر في المقامات كما في المقامة الكردية قكلو ))   
ٌمـ( ٌمى اهلل عميو كآلو كسى مقت مف عرؽ المصطفى )صى ذ إفَّ  فيو تناص إ (َٖٗ)كجبريؿ, كالبراؽ ليمة اإلسراء(( خي

ٌمـ( ٌمى اهلل عميو كآلو كسى :))الكرد األبيض خمؽ مف عرؽ ليمة  عف أنس قاؿ رسكؿ هلل مع قكؿ الرسكؿ )صى
كفي نفس المقامة  ,(َٗٗ)المعراج, كالكرد األحمر خمؽ مف عرؽ جبريؿ, كالكرد األصفر خممؽ مف عرؽ البيراؽ((

، تناص مع قكؿ (َُٗ)كد عدناف :أف ديىني سيد األدىاف(( ككفاني شرفان بيف اإلخكاف ما ركم عف سيد قكلو:))
ٌمـ(: )) ٌمى اهلل عميو كآلو كسى إف فضؿ البنفسج عمى سائر األدىاف كفضؿ اإلسالـ عمى سائر رسكؿ اهلل )صى

 .(ُُٗ)األدياف ((

                                                                                                                                                                                                 
 .1/644نفسه: ((900
 .1/792نفسه: ((901
 .1/592نفسه : ((902
 .1/137(نفسه: (903
 .1/732نفسه: ((904
 .1/8 نفسه: ((905
 .1/834( نفسه:(906

 .ٔٔالتعمؽ النصي: :ينظر َٕٗ))
 .ُٔالمقامات : َٖٗ))
 .ِٔ/ّالمكضكعات : َٗٗ))
 .ّّالمقامات:َُٗ) )
 . ِْٗ/ُالجامع كبير: ُُٗ))



     
 

أك غير  إف استحضار السيكطي ليذه النصكص الدينية ) نصكص القرآف الكريـ كالسنة( بطريقة مباشرة  
شرة، ييشير إلى تعدد مصادر بناء ىذًه النصكص، فتصبح بذلؾ المقامات بنية سردية مفتكحة تتقاطع كتتبلقى مبا

 ّّ فييا نصكص متعددة مقتطعة مف نصكص أخر.  
      انتنبص يع انشعز: 

غكية، كاف لئلرث الكبير لمشعر في نفكس العرب ككلعيـ بو أكبر األثر في تكاجده عمى الساحة األدبية كالم  
ليس فقط كنكع منفرد، كىك شكؿ مف أشكاؿ التناص، يتضاعؼ إذ كاف ىذا الشعر مف إنشاء شاعر أك كاتب 
آخر، كيشير ىذا النكع إلى كجكد الحٌس الثقافٌي الخصب لدل السيكطي، ككذلؾ يحقؽ لمكاتب استمرارٌية الماضي 

 . (ُِٗ)مع الحاضر
ات السيكطي ككظيفتيا يتضح بأٌنيا مف باب االستشياد كالذم ينظر إلى حضكر النصكص الشعرية في مقام  

أك التمثيؿ، فإذا عىدىٍدنا ىذه النصكص الشعرية المكجكدة في المقامات مف باب االستشياد أك التمثيؿ فيمكف ذلؾ؛ 
كلكف بمجرد حضكرىا أك استحضارىا السيكطي في مقاماتو تعد  مف باب التناص، كىذا ما عمؽ عميو جيرار 

 : إفَّ ىذا النكع مف التناص يشكؿ حضكران فعاالن لنص ما يطمؽ عميو قديمان باالستشيادجنيت قاؿ
citation(ُّٗ)  لذلؾ نرل بأف سمطة النص الشعرم كحضكرهي في المقامات كانت ليا أثر فاعؿ في جميع ،

الشعر في إطار  المقامات، كأف التناص مع الشعر يحقؽ لمكاتب استمرارية الماضي في الحاضر ،إذ إفَّ استمياـ
نص نثرم يتيح لمكاتب دعـ نصو بنص، لو قبكؿ ثقافٌي كاجتماعٌي إلى ابعد مدل، فالشعر ديكاف العرب كمبعث 
فخرىـ ككلعيـ، بو ليس ألنو نكع منفرد، بؿ بعٌده مككنان أساسان لمبنية العميا لؤلنكاع األدبية األخرل، كالشعر يمثؿ 

القديـ، كالكاتب باختياره الشعر في نصو يعطيو ثقبلن فنيان، كيحكلو إلى نص  ثقافة عميقة الجذكر في الفكر العربي
مكتمؿ الدعائـ األدبية، كمقبكؿ مف المتمقي، كبالرجكع إلى المقامات نرل أف السيكطي في مقاماتو يمجأ لؤلشعار، 

يؤثر بيا الكاتب في  ككاضح ذلؾ التأثر في المقامات بنحكو كبير عند صياغة المقامة نثران، ككاف الشعر أداة
القارئ، فأم طريؽ نثرم نجد الشعر مشاركان لو بنحكو أك بآخر، إذ يعبر عف الشيء بكممات قميمة، مكزكنة تقرع 
في األسماع ، كال تخمك مقامة مف ذكر أبيات مف شعراء قدامى أك معاصريف لمسيكطي، كجاء تكظيؼ التناص 

يككف فيو االستشياد ببيت أك أكثر، كال يككف أقؿ، كسكاء كاف مف الشعر عمى شكؿ التكظيؼ الكمي، كىك الذم 
الشعر المكظؼ مف شعر الكاتب نفسو، أك مف غيره، يمكف لمكاتب أف يصرح بالقائؿ باإلشارة في عبارة تمييدية 

 ،كنرل ذلؾ في المقامة الكردية، حيث يبدأىا نثران في كصؼ الكرد، ثـ يأتي بعد ذلؾ بالكصؼ(ُْٗ)أك يجعمو غفبلن 
 :(ُٓٗ)كالمعنى نفسو في صكرتيا الشعرية كما يأتي قاؿ الشاعر

                                                           

 .ُٖٓينظر: لسانيات النص بيف النظرية كالتطبيؽ مقامات اليمذاني أنمكذجان: ُِٗ))
  . ٔٔينظر: التعمؽ النصي: ُّٗ))
 .ِْٓ-ُْٓؿ الفنية في العصر العباسي حتى نياية القرف الثالث:ينظر: الرسائ ُْٗ))
ق، ينظر:) يتيمة ّٖٓالقائؿ ىك: أبك الحسف محمد بف عبداهلل المعركؼ بابف سكرة الياشمي، تكفي سنة ُٓٗ))

 (.َُْ/ ْ، كفيات األعياف: ّ/ّالدىر:



     
 

 ألنوي ال ييمؿُّ            لمكرًد ًعندم محؿٌّ         
ندي           كىك األميري األجؿُّ         كؿُّ الرياحيًف جي
كا كتكىكا       حتى إذا غىاب ذلٌكا        إف جاءى عزُّ

كقاؿ ايخري 
(ُٗٔ): 

مىؿو بيٌيومىميؾى الكرًد       ييكشو    مف األزىاًر في حي  أقبػؿي في جي
فكافىٍتوي  األزاًىػػػػػري طػػػػػائعاتو      ألٌف الكردى شككتيوي  قكيو      

(ُٕٗ)  
 كفي المقامة المسكية يأتي بذكر كصؼ كتشبيو الزعفراف بعد أف جاء بو نثران في قكؿ الخكارزمي:   
اًد الفحـً ميضطًرٌما     أما ترل الٌزعٌفرافى الغٌض تحًسبيوي    مران بىدىا في رىمى  جى
ا     كػػػػػػػأٌنوي بيفى أكراؽو تحػػػػػػػؼُّ بػػػًػو    طىرائؽي الٌخاًؿ في خٌديًف قد ليًطمى
كىذاؾى الًمسؾي كافى دما   ػػػان عػػػيانػػػان كمسػػكان نشر رائحػػػةو   في طيًبًو كى دىمى

(ُٖٗ) 
مف التناص؛ ألف جميع المقامات قد تضمنت نصكصيا أبيات شعرية عمى كىذه بعض أمثمة عمى ىذا النكع   

نحًك التكظيؼ الكمي، كمٌما تقدـ آنفان فإٌف االستشياد بالشعر في النص المقامي يكسر الرتابة كيضفي عميو جماالن 
عر؛ الرتباطو كركعة، كما يدؿ عمى مركنة المقامة كقدرتيا عمى تصكر المعاني بجميع أبعادىا، قدرة ال تتاح لمش

 بقكاعد مكسيقية مف كزف ك قافية. 
 
 
 
 
 
 

 : انتنبص يع يظغهحبد انعهوو وانفنوٌ 

،فذكر السيكطي في مقامة (ُٗٗ)نحك مصطمحات العمـك األخرل كالعركض، كالنحك ،كالشريعة، كالطب كغيرىا  
لسُّددى,..., كأنبتي المحـى في القيركح كأقٌكم الًمعدى, كأفتحي مف الكىبًد االرياحيف المصطمحات الطبية كما في قكلو:))

،كالمصطمحات (َِٗ)العميقة, كأقطيي الثآليؿى كيٌميا إذا استعممت أزرارم سىحيقةن, كأنفيي مف القيالًع كالقيركًح ...((

                                                           

 .ِِٗ/ ٕنظر:الضكءالبلمع:ق،صاحب،حمبة الكميت(،يٖٗٓالقائؿ ىك:شمس الديف محمد بف عمي النكاجي)تُٔٗ))
 .َِالمقامات: ُٕٗ))
 .ِٕنفسو : ُٖٗ))
 ،ٖٓينظر: عمـ لغة النٌص النظرٌية كالتطبيؽ: ُٗٗ))
 .ُٖ، ُٕالمقامات: َِٗ))



     
 

الحمد هلل الذم : قاؿ الفيركز،ككما في نحك قكلو في المقامة الياقكتية : )))*(القالع((، الثآليؿ ،السددىي:))  
ٌمتيف, كجعمني أدخؿ في الكيمياء كفي أدكية المعيف, كلمطؼ ذاتي تطكرت, فإف فضمن ي بمكنيف, ككساني حي

ف تكٌدرى تكٌدٍرت, كخصني بجبؿ نيسابكر, فال أكجد فٌي غيره(( في ىذًه المقامة مصطمحات  (ُِٗ)صفا الجك, كا 
لٌطب كغيره، ككذلؾ نجده قد ذكر كىذه المصطمحات  نجدىا في االكيمياء, أدكية العيف(( تميٌت لمٌطب بصمة)) 
كىك مدينة في خراساف، كمف المصطمحات الٌطبية التي ذكرىا في المقامة  جبؿ نيسابكر((اسـ  مكاف كىك)

كذكركا أنيا تفتح كثيران مف السدد*, كتنضج مف المكاًد كاألخالط* ما فسد, كتنفي  الذىبية في الحمى قكلو:))
كالمصطمحات التي كردت في ىذا النص مف المقامة  (ِِٗ)االمتالئي  كالرمد((*كالتشنج* ((الٌمقكة))مف الفالج*ك

كىذا نابع مف عنكاف أك مكضكع ) السدد, األخالط, الفالج, المقكة, كالتشنج, كالرمد(( كىي تدؿ عمى الطب
ف زاد مف : )) كما زاؿ بحره البسيط المديد, يركل عف ثابت كيزيد, إلى أالمقامة نفسيا، كفي المقامة البحرية 

 (ِّٗ)الذراع الثامف عشر سبعة عشر إصبعان, كذلؾ إلى الثاني كالعشريف مف مسرل المكافؽ ليـك األربعاء((
 مف مصطمحات عمـ العركض، إذ إفَّ البحر البسيط أحد بحكر الشعر، كثيرة  البسيط, المديد(  فكممة)

كالبحر المديد أيضان عمف متفاعمف متفاعمف(, )متفا الشيكع قديمان كحديثان، كيؤسس الشعر منو عمى النحك التالي
كنجد في النص أيضان مصطمحات أخرل استعمميا كىي ) فاعالتف فاعالتف  مرتاف( بحر مف بحكر الشعر كزنو

كيؼ  مصطمحات ىندسية، كفي المقامة نفسيا يذكر بعض مصطمحات نحكية في قكلو:)) الذراع , كاإلصبي() 
قط الحب كأنو ابف عصفكر, كيقكؿ: السعر ممدكد, كالماؿ مقصكر, كأنا أصبح النحكم؟ كأصبح النحكم يمت

ككتبي لمبيي جار كمجركر, كقد كسر باب اإلنافة, كرفي باب اإلضافة لقد لقينا أمران إمران, كضرب زيد 
مصطمحات المقصكر كالممدكد, كالجار كالمجركر, اإلنافة كاإلضافة, الكسر كالرفي(  فكممات)) (ِْٗ)عمرا((
قاؿ  كأيضان يقكؿ:)), المشتغؿ بعمـ النحك، كىك عمـ يعرؼ بو أحكاؿ أكاخر الكمـ إعرابان كبناءن )كالنحكم( ، نحكية

التصريفي: قد ساءت األحكاؿ كختمت, كنقصت األفعاؿ كاعتمت, كزاد الغـ, كفؾ المدغـ, ككقعنا في تعسير, 
نقصت,  لمصطمحات  الصرفية كىي)، استعمؿ السيكطي في التعبير عف الحالة ا(ِٓٗ)كصار جمعنا تكسير((

                                                                                                                                                                                                 

ٍمطىةه دمكية، أك كتمةه مف البكتريا، أك جسـ غريب آخر يسٌد كعاء دمكيان، السدد:))  )*( : جمع ثؤلكؿ زيادة الثآليؿ: كىك في الطب جي
:كمظيره نقط بيض في الفمرض يصيب األطفاؿ،لقالع: افي الجسد،  .(ُُٓ، ٗٗ، ِٖـ)ينظر: مفيد العمـك

 .ُْٗالمقامات: ُِٗ))
 )*( األخبلط )في الطب القديـ(أمزجتو األربعة كىي :الصفراء، كالبمغـ، كالدـ ،كالسكداء. 

 )*( الفالج: شمؿ يصيب أحد شقي الجسـ طكالن.
 و الشدؽ.)*(المقكة: داء يعرض لمكجو يعكج من

 )*( التشنج:)في الطب(تقبض عضمي غير إرادم.  
  .ُٕٓالمقامات: ِِٗ))
 .ُِٔنفسو: ِّٗ))
 .ُٗٔالمقامات: ِْٗ))
 .ُٗٔنفسو: ِٓٗ))



     
 

المشتغؿ بعمـ الصرؼ: كىك عمـ تعرؼ بو أبنية الكبلـ كاعتمت, كفؾ المدغـ, جمي تكسير(, )كالتصريفي(: 
كاشتقاقاتو، كمف المصطمحات التي استعمميا أيضان في مقاماتًو، األصكلية، كالمغكية، كالمعنكية،  كالبيانية 

:))قد ضاؽى الًنطاؽي, كجاءى كالميقاتية، كالكتابية، كالفقيية، فاألصكلية في قكلوكالعركضية، كالمنطقية، كالفرضية، 
مةو تىيىبي ريثان, كريب  كالمغكية قكلوالتكميؼ((,كمف المصطمحات األصكلية)),(ِٔٗ)تكميؼي ما ال ييطاؽي(( :))ريب  عىجى

ٍيثان, كال يدرم مىفٍ  ، (ِٕٗ)كيىحسىبي الممطكري أف كيالًّ ميًطر(بيًسطى لو حاؿه مىٍف عميو قيدًر,  غىيثو لـ يكٍف غى
كالمصطمحات التي جاءت في النص ىي))الريث: التميؿ، كالغيث: المطر الذم يغيث الناس في حاؿ 

قؿ الجدب((،كالمعنكية قكلو:)) , كتمتدي مف خياـً ؟ تيرل ىؿ نرل ل رًض مف حى : أنبت الربييي البقؿى كيقكؿ المؤمفي
, كيكفي الك ىما مصطمحاف مف ,فػػ)اإلطناب كالمساكاة(((ِٖٗ)يؿي ًمف الزرع بالمساكاة كاإلطناب((المىمؽ األطنابي

كعبر السيكطي عف فكرتو في  ,مصطمحات عمـ المعاني فالكبلـ إما أف يككف فيو إيجاز أك إطناب أك مساكاة
مماًء إلى حقيقًة ترل ىؿ تظفري الجسكر باألحراًز, كيككفي لمقامة مستعمبلن المصطمحات البيانية في  قكلو:)) 

)) ـي, كحىسفي كأيضان في قكلو:)) ,كالمصطمحات ىي))حقيقة، مجاز(((ِٗٗ)المزارًع مجازه ـي كاإلييا قد زاؿ اإلبيا
)) ـي, فالحمدي هلل عمى حيسًف الًختاـً مصطمحات بديعية استعمميػػػا فػي النص ( َّٗ)الترشيحي كاالستٍخدا

المصطمحات العركضية المكجكدة في المقامة في  ذلؾكككىي :))اإلبياـ، حسف الترشيح، حسف الختاـ(، 
،فاستعمؿ مصطمحيف عركضيف (ُّٗ)ىذه الفاًصمةي الكيبرل ,كالدائرةي التي دارٍت عمى األناـً تترل((قكلو:))

ىما)الفاصمة: كىي ثبلثة أحرؼ متحركة يمييا حرؼ ساكف مثؿ)كىتىبىٍت(كىي الصغرل، كالكبرل :كىي أربعة 
(أحرؼ متحركة يمييا حر  ؼ ساكف مثؿ)ًسمىعييـٍ

،كالدائرة :كىي بأف الشعر كٌمو أربع كثبلثكف عركضان، كثبلثة (ِّٗ
, كجرًت (،كأيضان في قكلو:))(ّّٗ)كستكف ضربان، كخمسة عشر بحران، تجمعيا خمس دكائر قد زىحىؼى المىديدي الكاًفري

ك  , كسىكىفى العىكيؿي كالز  ر الطكيؿي , كقيصٍّ اًفري ؿى الٌسففي حيثي ييقرعي الحى حىصى , كى الميطؼي الميتدارؾ, فجؿ اهلل  يؿي
، كالمصطمحات التي ذكرىا ىي عف بحكر الشعر كىي)المديد، كالكافر، كالطكيؿ، كالمتدارؾ(،كمف (ّْٗ)كتبارؾ((

)) قد رقًت الحكاشي, كضعيفت المىكاشي, كاألمري محقؽه المصطمحات الكتابية التي استعمميا في المقامة قكلو:

                                                           

 .ُٖٔنفسو: ِٔٗ))
 .َُٕ -ُٗٔنفسو:  ِٕٗ))
 .ُُٕ، َُٕنفسو:  ِٖٗ))
 .َُٕنفسو: ِٗٗ))
 .ُٖٕنفسو: َّٗ))
 .ُِٕ:نفسو ُّٗ))
  .َُُْ: ٓينظر: اصطبلحات الفنكفِّٗ))
 .ُِالكافي في العركض : ينظر: ّّٗ))
 .ُٕٗالمقامات: ّْٗ))



     
 

(( ميتالشي, كما تنفيي  , إف لـ يكف معيا مىطىاميري الطىكاًميري
،فكممة)الحكاشي( جمع حاشية كتككف لمكتابة كعبر (ّٓٗ)

بيا عف األحشاء كضمكرىا كرقتيا بسبب الجكع، كاستعمؿ في التعبير عف اختبلط األمكر كنزكؿ الرزايا كتفاقـ 
, كرزايا غيري الشر كالببلء مصطمحات منطقية في قكلو:)) ما ىذه إال بميةي, قد ، منضبطاتو  ىذه قضايا مختمطاته

كىي الكممات) قضايا، سالبة كمية(،كمف مصطمحات عمـ المكاريث في ,(ّٔٗ)أصبحى البرُّ مف البرٍّ سىالبةن كمٌيةن((
ميحى الردُّ, كصٌح العىدُّ, كقاسىـ الٌجدُّ, كصارًت األنصباءي مستغرقةن, كقيًسـ الماءي عمى الفرًض طبقةن قكلو)) قد صى

 ،كىي الكممات) الرد ،العد ، الجد، طبقة طبقة(،أما المصطمحات الفقيية التي ذكرىا في مقاماتو، (ّٕٗ)طبقة ((
, كصابى عمى فمنيا قكلو: ))  ر تيًف, كتيمـى الماءي الصعيدى الطيبى قد جاكز الماءي القيم تيًف, كتالطمٍت أمكاجي الحى

ىي) جاكز القمتيف، الحرتيف، تيمـ لصعيد  فاستخدـ مصطمحات فقيية ,(ّٖٗ)الشرًؽ كالغرًب منو صٌيٌب((
كرد فييا تناص مع مصطمحات العمـك كالفنكف، كىناؾ كثير مف  الطيب(،أكتفي بيذا القدر مف األمثمة التي

ٍرديَّة في التعزية عند فقد الذرية،كلو  مصطمحات العمكـ التي ميًمئىت بيا مقامة الٌدريَّة في الطاعكف كالكباء، كاٌلبلزكى
 عرية في مقامة كصؼ الركضة ركضة مصر،يستخدـ فييا المصطمحات النحكية،يقكؿ: أبيات ش

 في ركضة نصبة أغصانيا كغػدا          ذيؿ الصبا بيف مرفكع كمجركر
 قد جمعت جمي تصحيح جكانبيا          كالماء يجمي فييا جمي تكسير

 ػػديـ كتػػػػػػػػأخيركالريح قد أطمقت فيو العناف بو          كالغصػػػػف بيف تقػػػػ
 كالريح تجرم رخاء فكؽ بحرتيا         كماؤىا مطمػػػػؽ في زم مأسػػػػػػػػكر

 كالريح ترقـ فػػػػي أمكاجػػػػػو شبكا        كالغيـ يرسػػػػػػػػـ أنكاع التصاكير
     (ّٗٗ)كالماء ما بيف مصػػػػركؼ كممتني       كالظؿ ما بيف ممدكد كمقصكر

كالجر كجمع التكسير كالتقديـ كالتأخير كالمقصكر كالممدكد كالمصركؼ كالممتنع(( كميا فألفاظ)الرفع   
مصطمحات مف عمـ النحك، يمحظ أٌف السيكطي أحسف تكظيؼ ىذه األلفاظ، فجاءت سمسة كمنسكبة مف دكف أم 

استظياره لكثير ثقؿ، لكنيا تخمك مف الشاعرية، كلعؿ إكثار السيكطي مف التكجيو بمصطمحات العمكـ يعكد إلى 
مف المتكف، كسعة معجمو مف األلفاظ االصطبلحية، ، كىذا ما اتضح لنا مما سمؼ ذكره، كعميو؛ فإفَّ السيكطي 
عندما نطؽ ىؤالء العمماء كغيرىـ بمصطمحات فنكنيـ كاف طكيؿ النفس، مما يجعمنا نقؼ كقفة أعجاب أماـ ىذا 

 اتو.المعجـ المغكٌم اليائؿ الذم اتكأ عميو في مقام

 انتنبص يع أمسبء األعالو  وانشخظَبد  :

                                                           

 .ُّٕ نفسو: ّٓٗ))
 .ُّٕنفسو: ّٔٗ))
 .ُٕٓنفسو: ّٕٗ))
 .ُٕٕ :نفسو ّٖٗ))
 .ُْٖ:المقاماتّٗٗ))



     
 

كيحدث ىذا التناص عمى المستكل المعجمي لمنص مف خبلؿ استحضار الكاتب ألسماء بعض الشخصيات   
كقد حماني أميري التاريخية، كالرمكز السياسية المعركفة عمى الساحة العربية، كما جاء في المقامة الكردية))

م)*(المؤمنيفى المتككؿي  ،ككذلؾ (َْٗ)(,كىذا تىقًميده مف الًخالفًة بالميمًؾ عمى سىائًر الريحاًف()*(ى الشقائؽى النعمافي حى
:))الٌنرجسي يىاقكته )*(:))...كليذا قاؿ فيٍّ ًكسرل أنك شركافً في المقامة نفسيا في كصؼ النرجس في قكلو
)) , بيفى ديٌر أبيضى عمى زيمٌرد أخضرى فع البنفسج :)) كركل ابفي أبي ، كقاؿ أيضان  في ذكر منا(ُْٗ)أصفري

كغيريهي عف اإلماـً الشافعي)*(حاتـو 
:)) لـ أرى لمكباءً أنفيى مف البنفسًج ييدىفي صاحب المىٍذىب الميذىب، أنو قاؿى )*(

) ))... ثـ رأيتي بعضى الشُّعراًء شبيوي بالش باًب, كذلؾى ،كذكر في المقامة المسكية أسماء في قكلو:(ِْٗ)(بو كيشربي
سًف بفي عبًد الكىريـً الميناكميىدؿُّ   .(ّْٗ)(()*( عمى تميٌزًه عندى أكًلي األلباًب, كقاؿى كجيوي الديًف أبك الحى
:)) فثاًني الًمسًؾ في الفىًضيمًة, كتىاًلي ريتبتًو في  الًمزاج فإٌف كفي المقامة نفسيا يذكر فضؿ العنبر بقكلو  

رارةى في العىنبًر عىًديمىة, كلككًنًو أشرؼى  مف سىائًر مىا بقي قاؿى ابفي البيطارالحى
:)) العىنبري سيدي  الطيًب(()*(

(ْْٗ) ،
] رحموي اهلل[ يصؼ )*(:)) كقاؿ أبك الحسف الجكىرمكفي المقامة يذكر قكؿ لمجكىرم يصؼ الفيؿ إذ يقكؿ

 :(ْٓٗ)))الفيؿ
كر    نًؽ مىا ييبلًقي الدىرى كىٌدان                     متنان كبنياًف الخى

                                                           

 .ُٗ: نفسوَْٗ) )
ق(،ينظر: كفيات ِْٕ)*(المتككؿ: ىك أبك الفضؿ جعفر بف المعتصـ بف الرشيد، مف خمفاء العباسييف، قيتؿ سنة)

 .ُٓٓء لمسيكطي:، تأريخ الخمفاُ/َّٓاألعياف:
 . ْٗٔالنعماف: ىك النعماف بف المنذر، مف ممكؾ الحيرة، كىك صاحب النابغة الذبياني، ينظر: المعارؼ البف قتيبة:)*(
 .ِّالمقامات: ُْٗ))

ق( ابف قباذ اشتير بعدلو، ينظر: المعارؼ البف قتيبة ٕٗٓ-ُّٓ)*( كسرل أنك شركاف: مف ممكؾ الفرس)ساساني:
:ّٔٔ. 
 .ّْ: المقامات ِْٗ))

تكفي  ((الجرح كالتعديؿ)))*( كىك عبد الرحمف بف محمد بف أبي حاتـ الرازم، مف حفاظ الحديث، كىك صاحب 
 .ّْٓق، ينظر: طبقات الحفاظ:ِّٕسنة

، كالبداية ِٕ-ِٔ/ ٔ)*(كىك أبك عبداهلل محمد بف إدريس أحد األئمة األربعة لو ديكاف شعر ،ينظر: األعبلـ لمزركمي: 
 .   ِْٓ-ُِٓ/ َُكثير:  كالنياية البف

 .ٓٔالمقامات: ّْٗ))
 (.ُِٓ/ ِ) كفيات االعياف: :)*(كىك ضياء بف عبد الكريـ كجيو الديف المناكم، ينظر

 .ٔٔالمقامات:  ْْٗ))
 .َٕ/ِق(،ينظر:األعبلـ:ُْٕ)*(ىك أبك بكر بف)بدر الديف(المنذر،المعركؼ بالبيطار:طبيب بيطرم تكفي سنة)

 .ٗٔالمقامات : ْٓٗ))



     
 

ػػػنػػبػػرو    ميتمايًؿ األكراًؾ نػػيػػدا                   ردفان كىدٌكًة عى
(ْٗٔ)  

كاًرزميكقاؿ  ميًو فإنوي رًدمء األعراًض, كمف جيًد التشبيًو قىكؿي الخي  )*(:))... كليحذر مف اإلكثاًر منوي كاإلدماًف عى
))  : (ْٕٗ)في الٌزعفىرافى

م    طًرمىاأما تىرل الٌزعفىرافى الغىٌض ٌتحًسبيوي      جى اًد الفحـً ميضى مى  ران بىدىا في رى
كػػػػػػأٌنػوي بيفى أكراؽو تػىػػحػػػؼ  بًػًو       طىرائؽي الٌخػػاًؿ في خٌديًف قد ليًطمىا    

(ْٖٗ) 
كًج خىير ميرسؿ :كذكر في المقامة نفسيا أسماء لشخصيات في قكلو  , عف أـ حبيبةى زى يرو ميرسؿو )) ثـ رأيتي في خى

ٌمى اهلل عميو  )*(ًشيأف ًنسكةى الٌنجا , كأٌنيا قىدمٍت بًو عمى النبٌي البىشيًر النًذيًر)صى باًد الكىثيرى أىدٍيفى لىيىا مف الز 
))... ٌمـ( فإذف حىصؿى  .  (ْٗٗ)كآلو كسى

ٌمـ(في قكلو   ٌمى اهلل عميو كآلو كسى ٍرديَّة في فقد الذرية ذكر السيكطي أسماء أكالد الرسكؿ)صى كفي المقامة البٌلزكى
ٌمـالتأ ٌمى اهلل عميو كآلو كسى , قىبضى اهللي أكالدىهي في سي برسكؿ اهلل )صى بيبي ربٍّ العىالًميفى , كحى (:))ىذا سٌيدي الميرسًميفى

ـي كعبدي اهلل  ـى لىوي الزٍُّلفىى في دىرجاًتًو, فماتى لىوي مف األكالًد ستةه أك سبعةه أك ثمانيةه نيجكـه: القىاًس حياًتًو, لييعٌظ
, كلـ يتأخٍر بعىدهي مف أكالًدًه إاٌل فىاًطمةي الٌزىرا, كلـ تعٍش بعدىٍه كالٌطيبي كال ُـّ كيمثيـك ـي كزينبي كريقٌيةي كأ براًىي طىاًىري كا 

 .        (َٓٗ)((إاٌل ستةى أشيرو كلياليى زيىران, فكافى مكتييا كمكتي أبييا كأخييا إبراىيـ في تسعًة أشير أك تنقصي شىيران 
بًد الٌرحمًف بًف مىيدمسيا كقكلو في المقامة نف   ))كتبى الشافعٌي إلى عى

كأرسؿ إليو يعزٌيو, في ابنًو كقد )*(
 . (ُٓٗ)جزع...((

:))...كأخذى الًميثاؽى عمى النبييف إف كفي مقامة الركضة في كالدمِّ خير البرية يذكر أسماء ألعبلـ في قكلو  
ميًي جاءىىـ أف ييؤمنكا بو كينصركهي, كلك أدركيكهي لما كسعيـ إالٌ  كه, كأرسمىوي إلى جى ق ري ركهي كييكى  أف يىٌتبعكهي كييعىزُّ

                                                           

 .ٗٔو:نفس ْٔٗ))
 .  ِٕ/ ْ)*(ىك أبك الحسف عمي بف أحمد الجكىرم، مف ندماء كشعراء الصاحب بف عباد، ينظر: يتيمة الدىر:

 .ِٕالمقامات: ْٕٗ))
)*(ىك أبك بكر محمد بف العباس الخكارزمي الشاعر المشيكر، كىك صاحب المناظرة المشيكرة مع بديع الزماف     

 .ََْ/ْ،كفيات األعياف:ُْٗ/ْر: يتيمة الدىر: ق، ينظّّٖاليمذاني، تكفي بنيسابكر سنة
 .ِٕالمقامات: ْٖٗ))

 .ِِ/ ٓ)*(النجاشي: أسـ ممؾ الحبشة، ينظر: النياية في غريب الحديث: 
 .ّٕالمقامات: ْٗٗ))
 .ِِٓ-ِِْالمقامات: َٓٗ))

فاظ الحديث، تكفي سنة ات ق، ينظر: طبقُٖٗ)*(ىك: عبد الرحمف بف ميدم بف حساف، أبك سعيد البصرم، مف حي
 . ُّٗالحفاظ:

 .ِِٓالمقامات: ُٓٗ))



     
 

الئًؽ كافةن مف اإلنًس كالجٌف كالمالئكًة الصافًة: قاؿى البىاًرزمُّ  :كأدخؿى في دعكًتًو الحيكاناًت كالجماداًت )*(الخى
: الس بكيُّ  , كقاؿى كالشجرى

)*(... ـى مف األمـً كغىبرى  .(ِٓٗ).((:""ىك ميرسىؿه إلى كؿٍّ مف تقد
نما جاء بيا   إف حضكر ىذه الشخصيات كأسماء األعبلـ المشيكرة في المقامات لـ يكف بالشيء االعتباطي، كا 

ليعمؽ الفكرة التي يقكـ عمييا النص في المقامات، ككذلؾ إلظيار ثقافتو كمقدرتو األدبية التي تتماشى مع مفيـك 
 جميع مقاماتًو. األديب في تمؾ المرحمة، كىذا ما نجدهي بٌينان في 

 
 
 
 
 

 

 :انتنبص يع األيثبل انعزثَخ 
يشكؿ المثؿ جزءان ميمان مف المخزكف الثقافي لدل المقامييف يكشحكف بو مقاماتيـ عند الحاجة، كبذلؾ ينقمو  

الكاتب إلى سياؽ جديد، كتجربة جديدة تختمؼ عف مناسبتو كسبب قكلو، كبيذا يصبح النص الغائب حاضران 
زماـ التغيير في النص الجديد، فكأف النص يعيد قراءة النصكص التي دخمت في نطاقو، كيقـك بقكة، كيممؾ 

 بتحكيميا لغرضو الخاص.
كقاؿ الميداني في المثؿ:)) قاؿ المبرد: المثؿ مأخكذ مف المثاؿ كىك قكؿ سائر يشبو بو حاؿ الثاني باألكؿ   

، عمى الرغـ مف قمة ألفاظو، مما يغني الكاتب مف ،كألف المثؿ يحمؿ معنى جميبلن (ّٓٗ)كاألصؿ في التشبيو((
الكبلـ، كيزيد مف الحكمة في حديثو، كفي ذلؾ يقكؿ إبراىيـ النظاـ:)) يجتمع في المثؿ أربعة ال تجتمع في غيره 

صابة المعنى، كحسف التشبيو، كجكدة الكناية؛ فيك نياية الغاية(( ، لـ يستغًف (ْٓٗ)مف الكبلـ: إيجاز المفظ، كا 
ي عف األمثاؿ العربية الراسخة في عقمة، ففي حديثو عف فيضاف النيؿ، كما ينتجو مف ربيع كاخضرار السيكط

                                                           

ق،كلي قضاء حماة مدة ْٓٔ)*(ىك: شرؼ الديف أبك القاسـ ىبة اهلل بف نجـ الديف الحمكم الشيير بالبارزم، كلد سنة 
ق: ّٖٕتكفي سنة ((البستاف في تفسير القرآف ))طكيمة ببل أجر، لو بضعة كتسعكف كتابان أغمبيا ال يزاؿ مخطكطان، منيا

 .ّٕ: ٖ، كاألعبلـُِٖ: ُْداية كالنيايةينظر: الب
ق، تكفي سنة ّٕٗ)*(كىك: عمي بف عبد الكافي بف عمي بف تماـ الٌسبكي، أحد حفاظ المفسريف،باشر قضاء الشاـ سنة 

 . ُٓٓ: ُ، كغاية النياية البف الجزرمُّْ: ّق،ينظر:الدرر الكامنة ٕٔٓ
 .ِْْالمقامات: ِٓٗ)) 
 .ٓ/ُمجمع األمثاؿ: ّٓٗ))
 .ُّٖالمصطمحات الببلغية كتطكرىا:معجـ  ْٓٗ))



     
 

لؤلرض، كما يخمفو أحيانان مف دمار لممزركعات كينعكس ذلؾ عمى غبلء األسعار لمبقكؿ كالحبكب، يذكر 
رب  عجمةو تيبي ريثان كريب  غيث لـ يكف غيثان((المثؿ:)) 

ابف عكؼ الشيباني، كلو قصة، ، كىك مثؿ قالو (ٓٓٗ)
 .(ٔٓٗ)كيضرب لمرجؿ يشتد حرصو عمى حاجة كيخرؽ فييا حتى تذىب كميا

كىك مثؿ يضرب  ,(ٕٓٗ)كيحسب الممطكر أف كاٌل مطر((كفي المقامة نفسيا يكرد أربعة أمثاؿ، نذكر منيا:))  
نيري اهلل بىطىٌؿ نيري  إذا جاءى ) ،كمف األمثاؿ التي ذيكرت قكلو:)(ٖٓٗ)لمغني الذم يظف أف كيؿَّ الناس في مثؿ حالو

ٍعًقؿ(( مى
كىك مثؿ يضرب في االستغناء عف األشياء الصغيرة إذا كجد ما ىك أكبر منيا كأعظـ , (ٗٓٗ)

كىمىفى الغىٍيثي عمى العىٍرفىجًة(()):.كقكلو(َٔٗ)نفعان 
)العرفجة(: نبت سريع االنتفاع بالغيث، كيضرب  في سرعة  ,(ُٔٗ)

 .(ْٔٗ)الرجميف كاألمريف بيف ،مثؿ يضرب في االتفاؽ(ّٔٗ)الث رياًف( التقى،كقكلو:)(ِٔٗ)ظيكر النعمة

 انتنبص يع ادلفزداد ادلعجًَخ انذخَهخ)ادلعزثخ(:  

كٌظؼى كيتٌاب المقامات كثيران مف المفردات كاأللفاظ التي تسيـ في أداء المعنى، سكاء كانت ىذه المفردات مف   
ممات المعربة التي جمبت لمغة العربية مف األقكاـ غير العرب الذيف أسماء األعبلـ كاألماكف، أك مف األلفاظ كالك

دخمكا اإلسبلـ بعد الفتح اإلسبلمي؛ فعربت ىذه األلفاظ، كأصبحت متداكلة في المغة العربية مف خبلؿ االستعماؿ 
 اليكمٌي.

ا فارسٌي، كقد كمف الكممات التي كجدت في البيئة المممككية ،كممة)الميارؽ( كمفردىا )مييٌرؽ( كأصمي  
، كتعني بالعربية قماش مف حرير ، ككاف ييطمى أك ييسقى بالصمغ ثـ يصقؿ بالخرز، ثـ يستعمؿ في (ٓٔٗ)عربت

                                                           

 .ُٗٔالمقامات: ٓٓٗ))
  .ِٗٓ/ُمجمع األمثاؿ:ٔٓٗ))
 .ُٗٔالمقامات: ٕٓٗ))
 .ُْٕ/ِمجمع األمثاؿ: ٖٓٗ))

 .ُٖٕنفسو:( (ٗٓٗ
 .ٓٗ/ُينظر: األمثاؿ اليمانية، إلسماعيؿ األككع: ((َٔٗ

 .ُٖٕالمقامات:(ُٔٗ) 
  . ُْٗ/ُينظر: مجمع األمثاؿ:(َُ)
 .ُٖٕالمقامات:( (ّٔٗ

  .ُْٖ/ِمجمع األمثاؿ:  ظر:ين (ْٔٗ)  
 .ّٖٔ/َُ، كينظر: لساف العرب:ِٗٓينظر: تيذيب المغة : ٓٔٗ))



     
 

كأن و ، كقد جاءت في قكؿ السيكطي:)) (ٔٔٗ)الكتابة عميو، كالكممة في األصؿ الفارسي ))مير كرد((،أم صقؿ بو
 .(ٕٔٗ)بو سطكر تمؾ الميارؽ(( نصكؿي المشيًب في المفارًؽ, أك رمؿ أبيضو قد أتربت

كقد كثرت األلفاظ الداخمية عند السيكطي ، منيا كممة )الكيمكس( كىك لفظ سرياني لمخمط كىك في الحقيقة   
، ك)اإلىميج( كىك ثمر ىندم (ٗٔٗ)، ككممة )جنبذه(كىك كرد يتساقط عف شجر(ٖٔٗ)غذاء تغيرت صكرتو األكلى

( بمعنى الزم كالييئة كاستعمؿ في جديد كٌؿ شيء، إذ عنكف ، ككممة )طرز( كىك لفظ فارسي)معرب(َٕٗ)مجمكب
، كفي المقامة الٌدرٌية يأتي بمفظ)الدبج( كىك النقش كالتزييف فارسي ))طرز الحمامة في التفرقة((بيذا المفظ مقامة
 .(ُٕٗ)كتكسد التراب بعد أف كاف مدبجا...(( معرب، يقكؿ: ))

سيكطي، كالتي تسممت إلى المغة كأصبحت متداكلة، أضؼ إلى كىذه بعض الكممات التي كردت في مقامات ال  
ذلؾ بعض المفردات الصعبة التي نحتاج إلى معرفتيا بالرجكع إلى قكاميس المغة، كىذا إف دؿ عمى شيء فإنما 
يدؿ عمى مدل اتساع ثقافة السيكطي، ككؿ األنكاع السابقة تؤكد قدرة النص المقامي عمى استيعاب آم القرآف 

كألفاظو، كأحاديث النبي)صمى اهلل عميو كآلو كسمـ(، كأشعار، كأمثاؿ العرب، لتضفي جماالن عمى النص  الكريـ 
 كتعطيو بعدان كاقعيان. 

  أو حمَمخ تبرخيَّخ : خانتنبص انمبئى عهي استحضبر لظّ  
استحضر السيكطي مجمكعة مف القصص كاألحداث التاريخية التي ضربت مصر في زمانو، ككانت   
ٍرديَّة( خير دليؿ عمى ذلؾ فقد جاء بيا لبلعتبار كاإلفادة منيا، ال مقامات) البحرية ك الدرية كبمبؿ الركضة كالبٌلزكى

ق كاف الكفاء لمنيًؿ: لما كف سنةي سبيو كتسعيفى كثمانمائةو أكفى ٕٖٗسنة )) :نحك ما قالو في المقامة البحرية
ـي اهلل عمى العباد تترل, كرأكا فيو النيؿي في منتصؼ ًمسرل, كسارت في البالًد رسائ ؿي البيشرل, كأرسمٍت منو ًنع

ًمديكه كأٍف كانكا عاجزيفى عف القياـً بحقًٍّو شكران, كمازاؿى بحريهي البسيطي المديد, يركم عف  مف آياًتو الكيبرل, كحى
ظرى الناسي أكبتىوي, كترقبكا منو ثابتو كيزيد,... فكقؼ مدُّ النيؿ عف االمتداًد, كبدأ فيو النقصي بعد االزدياًد, فانت

,..., كأصبحكا الناًس  أف يكفي مف الزيادًة نكبتىوي, فاستمر  عمى الكقكًؼ, كانكشؼى لنقًصًو الٌسكاحؿي كالجركؼي
د كالنصارل, كترل الناًس سيكارل كما ىـ  في أمرًىـ حيارل, كانيمؾى عمى شراًء القمًح المسممكفى كلييكي

                                                           

 .ّٗالمصادر األدبية كالمغكية في التراث العربي: ٔٔٗ))
 . ٔٔالمقامات: ٕٔٗ))
 .ٕٗنفسو:  ٖٔٗ))
 .َٖنفسو:  ٗٔٗ))
 .ُٖنفسو:  َٕٗ))
 .َِِنفسو:   ُٕٗ))



     
 

ييـي القيامةي, أك سقطٍت عمييـ الغىمامةي, ككؿُّ مف كردى في البحًر أك صدرى يقكؿي في بسكارل, كأنما قامٍت عم
الشكارًع يا اهلل السالمةى, كعادى بعضي الناًس عمى بعًض بالمىالمًة, كعض  المتأخري عف شراًء القكًت عمى يىدىٍيًو 

ي مصر ،إذ نقص النيؿ سنة ، في ىذه المقامة تناص مع أحداث تاريخية حدثت ف(ِٕٗ)مف الندامًة...((
 . (ّٕٗ)ق( فتناكليا السيكطي ليبيف حاؿ الناس في الرخاء كالغبلءٕٖٗ)
لما كاف في أكؿ سنًة سبيو كتسعيفى كثمانمائةو, كردت األخباري عف األخياًر بأف  كقكلو في المقامة الدرية:))   

, كأٌنو بصًد أف يطرؽى البالى  , ككافى لمطاعكًف نحك  الطاعكفى قد انتشرى في بالًد الٌركـً الشاميةى كالمصريةى كيركـى
بكصكًلًو,إلى البالًد  خمسى عشرةى سنةن لـ يطرٍؽ ىذيًف الًمصريًف, كالأناخى ركابىوي بيذيًف القيطريف,ثـ جاءى الخيري ي

,...,كأكثرى نىاسه مف أشياء ال تغًنييـ, مف تمؾ است كلو مصرى عماؿ الحمبيًة بعدى شيريًف, فأرجؼى الناسي بدخي
, كىذا بابه قد أعيا  , كتىعميؽي فصكصو ليا في كيتًب الطب  نيصكصن , كمجففاتو كحكامضى مأككالتو قكابضى
األطباءى, كاعترؼى بالعجًز عف ميداكاًتًو األلباءي,كأناس رتبكا أدعية لـ يرٍد بيا حديث كال أثر, كابتدعكا أذكاران مف 

ه المقامة تناص مع أحداث حدثت في مصر عندما تفشى كباء في ىذ, (ْٕٗ)عند أنفًسيـ كنسكا أيف المفر...((
ق( فصكر لنا ىذه األحداث في مقامتًو، ككصؼ لنا أىؿ عصره ٖٖٗ – قٕٖٗالطاعكف في مصر كالشاـ سنة)

 عندما استحؿ فييـ الطعف كعجزكا عف عبلجو.
األقطاًر بيكـً ىيكى ليا يكـي  عيد الركضة: كتختصُّ الٌركضةي مف بيًف سائرً  كفي مقامة بمبؿ الركضة يقكؿ:))   

, طىاًلعيوي في بيرًج السُّنبمًة, كالحكتي لممشترم سعي, كىك يكـي الزينًة كما أدراؾ ما يكـي الزينًة؟ يكـه ييحشري لو  عيدو
, كييسبىؿي فيو ًستري الكفاًء بالعفك, , كييحجي فيو إلى المقياًس, كتىًطيبي مف تخًميفًو كتحًميقًو األنفاسي كفي  الناسي

ؿي الٌصفاءي إذا انكىدر, كالجبري إذا  ٌسادي, كتجتًميي األضدادي, فيحصي , كتيكمدي الحي الحقيقة ىك ًخمعة رضيٍّ كلباسو
, كيركىبي إليو المًمؾي  انكسر, كيبمغي الخمؽي مف الن يؿ غاية الٌنيؿ, كيسحبي الماءي عمى ًبساًط األرًض الٌذيؿى

, كالجنكدي, كتعقدي لو األكلكيةي كالب ركده, ذلؾ يكـي مجمكعه لو الناسي نكدي, كيككفي لمناًس مف مائًو كلكنًو المحمرٍّ كي
, كلو في كؿٍّ سنةو أجؿه معدكده(( ذلؾ يكـه مشيكه
تناص مع حدث تأريخي  كىك االحتفاؿ بيكـ كفاء النيؿ، , (ٕٓٗ)

 .(ٕٔٗ)طيفصكرهي لنا في ىذه المقامة، كىك مف االحتفاالت الرسمية كالشعبية  في عصر السيك 

                                                           

 . ُٓٔ، ُْٔ، ُّٔ، ُِٔالمقامات: ِٕٗ))
 .ِِٗالتاريخ اإلسبلمي: العصر المممككي:  ينظر: مكسكعة ّٕٗ))
 .ُٗٗ، ُٖٗ، ُٕٗ، ُٔٗ، ُٓٗالمقامات: ْٕٗ)) 
 .ُّٗ-ُِٗالمقامات: ٕٓٗ))
 .َِّ-ِِٗينظر: مكسكعة التاريخ اإلسبلمي العصر المممككي:   ٕٔٗ))



     
 

ٍرديَّة  يقكؿ في ابف المقعديف:))   كافى بمكةى ميقعداًف لىييما ابفه شىابٌّ يقكـي بأمرًىمىا, كيسعى  كفي المقامة البٌلزكى
يان لكؿٍّ )َصلّى هللا علٌه وآله وَسلّمفي الكسًب عمييما كسترًىمىا, فأدركىوي ًحماميوي, كنقضٍت ميد تيوي كأياميوي, فقاؿى  ( ميعزٍّ

, لتيًرؾى ابفي الميقعىدىيفً )):فً كاًلدىيٍ   .(ٕٕٗ)(((( لك تيًرؾى أحده ألحدو
أكتفي بيذا القدر مف األمثمة التي كرد فييا تناص مع األحدث التاريخٌية، كىناؾ أحداث أخر ميمًئت بيا     

ٍرديَّة.  مقامات السيكطي، كالسٌيما المقامة البٌلزكى
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تنبص انزيبٌ وادلكبٌ  
كالمكاف أىمية كبيرة في البناء السردٌم، كربما كاف أكؿ ما يفكر بو الكاتب فيما يأتي المكاف الذم تدكر لمزماف    

عمية األحداث، كبعدىما تأتي الحبكة كالشخصيات بكؿ أبعادىا كتفاصيميا، كمدل تفاعؿ ىذه العناصر بعضيا 
 مع بعضيا ادآخر .

مختمؼ العصكر كالبمداف؛ لذلؾ ال يمكف أٍف نشير إليو مثؿ بقية كلما لمزمف مف عبلقة كثيقة بحياة اإلنساف في   
الشخصيات أك األشياء التي تشغؿ المكاف أك المظاىر الطبيعية؛ ألٌنوي ليس لو كجكد مستقؿ نستطيع أٍف نخرجو 

 .(ٖٕٗ)مف النص، فيك يتغمغؿ في كؿ جزء مف النص، فيك الييكؿ الذم تبنى عميو
ة الكصؼ يمكف أف يجيء المكاف عنصران تابعان لمزماف كممتصقان بو، إذ ال يمكف أف كنظران الرتباط المكاف بتقني 

 يتـ تناكؿ المكاف بمعزؿ عف تضميف الزماف.

                                                           

 .ِِْالمقامات: ٕٕٗ))
 . ِٕينظر: بناء الركاية)دراسة مقاربة لثبلثية نجيب محفكظ(: ٖٕٗ))



     
 

كلقد استطاع السيكطي تكظيؼ عنصر الزماف  بأنكاعو التاريخي كالسياسي كاالجتماعي في مقاماتو، فكاف   
بيف في مقامتًو الٌدرٌية في الطاعكف كالكباء، فعندما تفشى كباء الزمف التاريخي كثير التكظيؼ في مقاماتو، كذلؾ 

... لما كاف في أكؿ ق(، كتب ىذه المقامة، فكصؼ أىؿ عصره ،بقكلو: ))ٕٖٗالطاعكف في مصر كالشاـ سنة)
, كأ ٌنو بصددو سنًة سبيو كتسعيفى كثمانمائةو, كردًت األخباري عف األخياًر بأف  الطاعكفى قد انتشرى في بالًد الٌركـً

أف يطرؽى البالد الشاميةى يركـٌ, ككافى لمطاعكًف نحك خمسى عشرةى سنةن لـ يطرٍؽ ىذيف المصريًف..., ثـ جاءى 
مادل األكلى أخذى في الحركةً ...،  إلى البالًد الحمبيًة بعد شيريفً  الخبري بكصكًلوً  فمما ...،  فمما انتصؼى جي

مادل ايخرة ىجـ ى اليجمةى الكي  ، فالسيكطي في ىذه المقامة يستعمؿ الزمف التاريخي في (ٕٗٗ)برل((استيٍؿ جي
 رصد حركة كباء الطاعكف، كتاريخ دخكلو األمصار المختمفة.     

ق(،فكاف حاؿ الناس يرثى لو، يقكؿ مكثقان ٕٖٗككما جعؿ مكضكع غبلء األسعار نتيجة نقص الٌنيؿ في سنة)  
نمائةو أكفى الٌنيؿي في منتصؼ ًمسرل, كسارٍت في البالًد رسائؿي ... لما كاف سنةي سبيو كتسعيفى كثماالحدث:))

البيشرل..., إلى أٍف زادى مف الذراًع الثامفى عىشىرى أصبعان, كذلؾ إلى الثاني كالعشريفى مف ًمسرل المكافًؽ ليكـً 
مًح ك غيرهي مف الحبكب األربعاء...,كبدأ فيو النقصي بعد االزدياًد...,فحينئذو ماجى الناسي مكجان كارتقى سعري الق

 . (َٖٗ)عمى شراًء القمًح المسممكفى كالييكدي كالنصارل(( أكجان, كأصبحكا في أمرًىـ حيارل, ك انيمؾى 
ككذلؾ كظؼ السيكطي الزمف االجتماعي في مقاماتو، عند حديثو عف الصراع الدائر بيف حكاـ المماليؾ في   

خكفان مما قد يحدث لو إذ كاف مطاردان حتى كصؿ بالسيكطي مقامة الرياحيف التي أكردىا عمى لساف األزىار، 
ككيؼ ال  إلى تمني المكت، كىذه النتيجة عامة كلدىا الحرماف كاالستعباد ألىؿ مصر كالشاـ، إذ يقكؿ:))

ري بكاحدو ييستحسىفي في ىذا الٌزماًف مىكتي األكالًد, ىك الٌزمافي اٌلذم ظىيرى فيو الفساًد , كٌكثيرى فيو العنادي, كال يظف
)ال تقكـي الٌساعةي حٌتى يىمر  الرجؿي بقبًر الرجًؿ  :مف األلًؼ سىادى, كىك اٌلذم ػخيرى عىنوي ٌسيدي بني ًكنانةى, بقكًلوً 

: ياليتني كينت مىكانىوي((( فيقيكؿى
(ُٖٗ)      

بيعة المقامات تستكجب أمَّا المكاف الذم كاف ييعد مككنان ميمان مف مككنات البناء السردم لجنس المقامة؛ فإفَّ ط 
تحديد المكاف الذم سكؼ تدكر فيو أحداث المقامة، لينزع نكعان مف الكاقعية، كما أنو يؤدم كظيفة عمى المستكل 

 المضمكنٌي لممقامة.
فقد ذكر السيكطي األماكف التي تدكر فييا أحداث مقاماتو كالسيما، عند الحديث عف الطاعكف الذم أصاب   

شامية، كفي مقامة بمبؿ الركضة في ركضة مصر ،فإنو كصؼ المكاف كذكر مكقعيا كىك الببلد المصرية كال
، كيعكد ذلؾ إلى الظركؼ السياسية كاالجتماعية في (ِٖٗ)ركضة مصر الكاقعة بيف مدينة القاىرة كمدينة الجيزة

 عصر المماليؾ.

                                                           

 .ُٔٗ-ُٓٗالمقامات: ٕٗٗ))
 .ُْٔ-ُِٔالمقامات: َٖٗ))
 .ِِٗ-ِِٖنفسو : ُٖٗ))
 .ُِٖ ينظر: نفسو:ِٖٗ) )
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 الُكُتُب المطُبوعة                                     
 .القرآف الكريـ     
 محمد أبك تحقيؽ : ق( ُُٗ)تأبك الفضؿ جبلؿ الديف بف عبد الرحمف السيكطي .اإلتقاف في عمـك القرآف

 ـ . ُْٕٗ .ط( -. )دة العامة لمكتابة المصريٌ أاليي .الفضؿ إبراىيـ
  اـ   .دراسة في الشكؿ كالمضمكف, األثر القرآني في نيج البالغة العتبة  .د. عباس عمي حسيف الفحَّ

 .  ـَُُِ.ط(  -.) دالعراؽ  -النجؼ األشرؼ  .العمكية المقدَّسة 
  :ة العامة لمكتابة المصريٌ أاليي .د رشدم حسفمحمٌ  د.أثر المقامات في نشأة القصة المصرية الحديثة. 

 ـ.ُْٕٗ ط(. -.) دالقاىرة  .مصر
 م العربي كالمنيج العالقات النحكية عند سيبكيو. مي دراسة مقارنة بالتراث النحك  أثر سياؽ الكالـ في

    ـ.ََِٔ.ط( -.)دلبناف –عبداهلل الخالدم. الجامعة األمريكية. بيركت  سارةالمغكم الحديث.
 .ـ.ََِٕ. ُط .القاىرة .عالـ الكتب .ـ حٌسافتٌما د. اجتيادات لغكٌية  
 دار ضفاؼ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، دمشؽ، ُ، د. عباس عمي األكسي، طاإلحالة في القرآف الكريـ ،

 ـ.َُِِسكريا، 
 (ت.د) . )د ط(.القاىرة جامعة .العمكـ دار كمية. عفيفي أحمد. د, النص نحك في اإلحالة. 
 .ـُٕٔٗ. ِعبد العزيز عتيؽ. دار النيضة العربية. بيركت. ط األدب العربي في األندلس. 
 (. ٓمكسى سميماف. دار الكتاب المبناني مكتبة المدرسة. بيركت. ط) . د العربناألدب القصصي ع

 ـ.ُّٖٗ
  .تحقيؽ: محمد أحمد الٌدالي. مؤسسة ق(. ِٕٔبي محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة)ألأدب الكاتب

 ـ.  ُٗٗٗ.  ِط الرسالة. بيركت.
  .ـ.ُٕٔٗمحمد كامؿ الفقي. الييئة المصرية المبنانية. )د. ط(.األدب في العصر المممككي 
  ٌّط .بيركت –دار الطميعة  .عبد الفتٌاح كيميطك .األدب كالغرابة دراسات بنيكٌية في األدب العربي.  ُٕٗٗ 

  ـ .
 دمشؽ .منشكرات اتحاد الكتاب العرب .محمد تحريشي .أدكات النص .َََِ . 
 سعيد .د :تر .كآخركف كميماير (كطرائقوو كعالقات كنماذجو فركضو إلى ؿمدخ)النص لغة عمـ ساسياتأ 

  .ـََِٗ .ُط .القاىرة .الشرؽ زىراء مكتبة. بحيرم حسف



     
 

  ,)الجديد المتحدة. دار الكتاب عبد اليادم بف ظافر الشيرم. استراتيجيات الخطاب )مقاربة لغكية تداكلية
 ـ. ََِْ .ُط بيركت. لبناف.

  القاىرة .مطبعة المدني .تحقيؽ: محمكد محمد شاكر .ىػ(ُْٕعبد القاىر الجرجاني )ت:. أسرار البالغة. 
 ـ.ُُٗٗ-ىػػػ ُُِْ .ُط

  ٌدار المأمكف  .محمد جكاد مصمح  ترجمة : د. .فكلفغنغ ىانيماف .مارغكت ىانيماف  .ات النٌص أسس لساني
 .ـ ََِٔ  .ُ ط .بغداد  .لمترجمة كالنشر

 )مركز اإلنماء الحضارم.  د. منذر عياشي. األسمكبية كتحميؿ الخطاب)تحميؿ الخطاب الشعرم كالسردم .
  ـ .ََِِ.  ُسكرية. ط

 ّط .مكتبة األنجمك المصرية .الناشر .مطبعة محمد عبد الكريـ حساف .إبراىيـ أنيسد. ألصكات المغكية, ا. 
  ـ.ََِٕ

  محمد الشاكش، المؤسسة العربية  .تأسيس )نحك النص(أصكؿ تحميؿ الخطاب في النظرية النحكية العربية
 ـ.ََُِىػ/ ُ.ُُِْط .لمتكزيع تكنس

 مؤسسة  .: د. عبد الحسيف الفتمي قيؽتح .ىػ( ُّٔمحمد بف سيؿ بف السَّراج )ت .األصكؿ في النحك
 . ـُٔٗٗ -ىػ ُُْٕ .ّط .بيركت .الرسالة

  دار العمكـ  .: د. حنَّا حدَّاد قيؽىػ(، تحَُِأبك عمي محمد بف المستنير )قطرب( )ت بعد ,  األضداد. 
 . ـُْٖٗ -ىػ َُْٓ .ُط .الرياض

  .ىػ(. تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ ِّٖبشار األنبارم )ت  بف بف القاسـ محمدمحمد األضداد في المغة
  ـ.ُٕٖٗبيركت. )د ط(.  –إبراىيـ. المكتبة العصرية. صيدا 

 ـ.ََِِ . ُٓط  .لبناف –دار العمـ لممبلييف بيركت  .خير الديف الزركمٌي  .عالـ األ 
  .ق(.دراسة كتحقيؽ: د. ْٖٓزم)ت يالمقر  لتقي الديف أبي العباس أحمد بف عميإغاثة األمة بكشؼ الغمة

. مصر. ط  ـ.ََِٕ. ُكـر حممي فرحات. عيف الدراسات كالبحكث اإلنسانية كاالجتماعية. اليـر
 لمكتاب ، البقاعي، الييئة المصرية العامةمحمد خير  :: ترجمة كتقديـالمفيـك كالمنظكر –فاؽ التناصيةآ ،

 .ـُٖٓٗ،  ُالسعكدية ، ط
  ق(.تحقيؽ: محمكد سميماف ُُٗلجبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي)ت . أصكؿ النحكاالقتراح في عمـ

 ـ.ََِٔياقكت. دار المعرفة الجامعية .)د ط(. القاىرة. 
 مطبعة الكاثكليكية. دار العرب لمبستاني. القاىرة.)طبع في ل شير. ذٌ الالفارسية المعربة,  األلفاظ

 ـ.ُٖٖٗ. ِط. (َُٖٗ.بيركت
  .ق(. تحقيؽ: د. فتح ّْٖألبي الحسف عمي بف عيسى لر ماني)ت األلفاظ المترادفة كالمتقاربة في المعنى

 ـ.ُٕٖٗ. ُاهلل صالح عمي المصرم. دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع. مصر. المنصكرة. ط
  ـ. ََِٓ، دار الفارابي، بيركت، لبناف، ُد. نسيـ عكف، ط، )محاضرات في عمـ الداللة( األلسنية 



     
 

 .القاضي. إسماعيؿ بف عمي األككع. تحقيؽ: إدريس الكتابي. تقديـ: سعد المغربي. مكتبة  األمثاؿ اليمانية
 ـ. ََُِػػػػػ ََِٗ. ْطالجيؿ الجديد. اليمف ػػػػ صنعاء. 

 ِلبناف. ط -المركز الثقافي العربي. بيركتد. سعيد يقطيف .  تاح النص الركائي )النص كالسياؽ(.انف .
  ـ.ََُِ

  ,تح: محمد  .ىػ(ّٕٗجبلؿ الديف محمد بف عبد الرحمف الخطيب القزكيني )ت اإليضاح في عمـك البالغة
 ـ.ُٖٓٗىػ/ َُْٓ. ّط .لبناف .بيركت .دار الجيؿ .عبد المنعـ خفاجي

 ـ.  ُْٕٗ. ْمكتبة المعارؼ. بيركت. طق(. ْٕٕألبي الفداء إسماعيؿ بف كثير)تكالنياية.  البداية 
 ق(. تحقيؽ: محمد مصطفى. َّٗ. لمحمد بف أحمد بف اياس الحنفي)ت بدائي الزىكر في كقائي الدىكر

 ـ.ُّٔٗ. ِدار إحياء الكتب العربية. القاىرة. ط
 (. مطبعة السعادة. َُِٓمحمد بف عمي الشككاني)تفي محاسف مف بعد القرف السابي.  ر الطاليدالب

 .ىػػػ ُّْٖ. ُالقاىرة. ط
 طدار المسيرة، الككيت .تح: اغناطبكس كراتشقكفسكي .ىػ(ِٔٗعبد اهلل بف المعتز )ت ي, البدي.ّ. 

  ـ.ُِٖٗىػ/ َُِْ
  .ُد. جميؿ عبد المجيد. الييئة المصرية العامة لمكتاب. طالبديي بيف البالغة العربية كالمسانيات النصية .

 ـ. ُٖٗٗ
 ـُٖٔٗط( ، منشأة المعارؼ باإلسكندرية ، مصر ،  ، )د، ، د. منير سمطاف البديي تأصيؿ كتجديد.  
 ػ ػػػػػػػ ىػُُْٗ . )د ط(.القاىرة. دار الفكر العربي .د. عبد الفتاح الشيف. البديي في ضكء أساليب القرآف

 . ـُٗٗٗ
 ـ.ُُٕٗ. ِ. فيكتكر ألؾ. دار الشرؽ. بيركت. طبديعيات الزماف  
  ط : محمد أبك الفضؿ إبراىيـ قيؽ، جبلؿ الديف السيكطي ، تح حاةكالنٌ  المغكييفى  في طبقاتً  اةعى الكي  بغيةي ،ِ 

 . ـُٕٗٗ -ق ُّٗٗ لبناف ، –، بيركت  ، دار الفكر
 ـ.ُِٗٗ ط(. - .)دعالـ المعرفة .د. صبلح فضؿ .بالغة الخطاب كعمـ النص 
 قاسـ. الييئة المصرية العامة لمكتاب. )د ط(.  سيزامقاربة لثالثية نجيب محفكظ(. بناء الركاية)دراسة

 ـ.ُٖٗٗ
 ـ.َََِق/ َُِْ. ِ. ط القاىرة .الكتب عالـف. حٌسا تمَّاـ .د, القرآف ركائي في البياف 
   عبد السبلـ محمد ىاركف قيؽ كشرحتح ق(.ِٓٓ)ت أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ .بييفالبياف كالت : .

 . ـُٖٗٗ -ىػ ُُْٖ .ٕط القاىرة .ة الخانجيكتبم
  .عمر فركخ. دار العمـ لممبلييف. تاري( األدب العربي مف مطمي القرف الخامس اليجرم إلى الفتح العثماني

 ـ.ُٖٗٗ. ٓبيركت. ط



     
 

  .ق(. تحقيؽ: محمد محي الديف ُُٗلجبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي.)ت تأري( الخمفاء
  ـ.ُٗٔٗ. ْالقاىرة. ط .ةعبد الحميد. مطبعة الفجالة الجديد

 ق(. المكتبة ٖٖٗقطب الديف الحنفي )تالـ بأعالـ بيت اهلل الحراـ(تاري( القطبي  المسمى) كتاب اإلع
 ق.َُّٕط( -العممية مكة المكرمة. ) د 

  ,) بيركت  .لمطباعة كالنشر  دار التنكير .د. محٌمد مفتاح تحميؿ الخطاب الشعرٌم )استراتيجية الٌتناص– 
 ـ.ُٖٓٗ. ُط .لبناف

 لممؾ سعكد لمنشر العممي جامعة ا .ي كمنير التريكينمحمد لطفي الزليطتر: كؿ, يكف ك احميؿ الخطاب, بر ت
 ـ.ُٕٗٗ .(ط د.) السعكدية .كالمطابع

  ,)كبلكس برينكر، تر: سعيد حسف بحيرم. التحميؿ المغكم لمنص )مدخؿ إلى المفاىيـ األساسية كالمناىج
  ـ.ََِٓىػ/ ُِْٓ. ُكالتكزيع. القاىرة. مصر. طمؤسسة المختار لمنشر 

  ,)د. التداكلية عند العمماء العرب ))دراسة تداكلية لظاىرة )األفعاؿ الكالمية( في التراث المساني العربي
 .ـ.ََِٓ .ُ. دار الطميعة. بيركت. لبناف. طمسعكد صحراكم

 ( ُ، ترجمة : صابر الحباشة، دار الحكار ، سكريا ، ط) فيميب ببلشنيو،  التداكلٌية مف أكستف إلى غكفماف
 ـ. ََِٕ،

  .)عمـ جديد في التكاصؿ( آف ركبكؿ كجاؾ مكشبلر. ترجمة: سيؼ الديف دعفكس كمحمد التداكلية اليـك
  ـ.   ََِّ. ُلبناف. ط–الشيباني. دار الطميعة لمنشر. بيركت 

  ,ىػ.ُُّْ .ُط .دار جرير لمنشر كالتكزيع .الداكدم د. زاىر بف مرىكفالترابط النٌصي بيف الشعر كالنثر. 
 ُط األردف- عيماف .جرير دار .البطاشي ياسر خميؿ, لمخطاب سانيمال التحميؿ ضكء في النصي الترابط. 

 .ـَُِّ/ىػُُّْ
  ,ـ.ُّٖٗ. ِطلبناف .  –بيركت   سيد قطب، دار الشركؽ.التصكير الفني في القرآف الكريـ 
 ُعبد الكاحد . دار اليدل لمنشر، المينا. مصر. ط. عمر لؽ النصياالتع .ََِّ. 
 ُىػ(، طَْٔمحمد فخر الديف الرازم)ت .ر بالتفسير الكبير كمفاتيح الغيبتفسير الفخر الرازم المشتي  ،

 . ـُُٖٗ -ىػ َُُْبيركت ،  –، لبناف  لمطباعة كالنشر كالتكزيع دار الفكر
 ضبطو كشرحو :  .ىػ( ّٕٗجبلؿ الديف محمد بف عبد الرحمف القزكيني)ت, التمخيص في عمـك البالغة

 . ـَُْٗ .ُط .دار الفكر العربي .عبد الرحمف البرقكقي 
  ـ  ُُٕٗ ،لبناف  -، دار المكشكؼ ، بيركت  ُ، ط، ركز غريب  تمييد في النقد الحديث.   
 الدار  .فك عبد السبلـ ىاركف كآخر (، تح: ق َّٕأبك منصكر محمد بف أحمد األزىرم) ت. تيذيب المغة

 ـ.ُٕٔٗ-ُْٔٗ.المصرية لمتأليؼ كالترجمة
 .)ق(. ُُٗلجبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي)ت الجامي الصغير)الضعيؼ الجامي الصغير كزيادتو

 .ـُٕٗٗ. ِتحقيؽ: محمد ناصر الديف األلباني. المكتب اإلسبلمي. بيركت. ط



     
 

  بف محمد ، ياموكأ سننوك نسمك عميو هللا صمى هللا ؿىسر رىمأ نم سلمختصا لصحيحاالجامي المسند 
 .قُُِّ -ُُُّ مصر، -األميرية،بكالؽ الكبرل ،المطبعة(ىػِٔٓ ت)البخارم إسماعيؿ

  :مسيرتو العممية كمباحثو المغكية. مصطفى الشكعة. مطبعة مصطفى البابي الحمبي. جالؿ الديف السيكطي
 ـ. ُُٖٗالقاىرة. )د ط(. 

  .ق(.الناشر: األزىر الشريؼ. دار ُُٗتلجبلؿ الديف السيكطي)جمي الجكامي المعركؼ بالجامي الكبير
  ـ. ََِٓ. القاىرة .ِالسعادة لمطباعة. ط

 قسطنطينية .مطبعة الجكائب  .ىػػػ(ْٕٔ)تصبلح الديف بف أيبؾ الصفدم .جناف الجناس في عمـ البديي .
  .ىػ  ُِٗٗ. ُط

  ىػ( ، تدقيؽ ُِّٔ، أحمد بف إبراىيـ بف مصطفى الياشمي )ت المعاني كالبياف كالبدييجكاىر البالغة في
 ـ . ُٗٗٗ، بيركت ،  ُ: د.يكسؼ الصميمي ، المكتبة العصرية ، ط

  .)ميشاؿ حنا . مجمة عالـ المعرفة. المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف جكف  سيرؿ)العقؿ مدخؿ مكجز
 ـ.ََِٕكادآدب. الككيت. )د ط(. 

 .ـ. ُٖٔٗ. ُطلبناف.  –مؤسسة رسالة. بيركت  الحركة الشعرية زمف المماليؾ في حمب الشيباء 
  تحقيؽ كدراسة : أكـر عثماف .ىػػػ(ٕٔٓ)ت شياب الديف محمد الحمبيالتكسؿ إلى صناعة الترسؿ : حيسف

 ـ.َُٖٗ . عبلـكزارة الثقافة كاإل –بغداد  .يكسؼ 
 ق(. مطبعة ادارة ُُٗلجبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي)تفي تاري( مصر كالقاىرة.  حسف المحاضرة

 ق.ُِٗٗالكطف بمصر.)دط(.
  .ق(.شرح: عصاـ ّٕٖتقي الديف ابي بكر عمي المعركؼ بابف حجة الحمكم.)ت خزانة األدب كغاية األرب

 ـ.ُٕٖٗ. ُلبناف. ط-شعيتك. دار كمكتبة اليبلؿ . بيركت 
  مطبعة دار  .المكتبة العممي.تح: محمد عمي النجارىػ(,  ِّٗالخصائص, أبك الفتح عثماف بف جني )ت

 ـ. ُٕٓٗد. ط.  .الكتب المصرية
 .)عماف  .جدار لمكتاب العالمي .د.خمكد  العمكش  الخطاب القرآني)دراسة في العالقة بيف النص كالخطاب

 ـ.ََِٖىػ ػ ُِْٗ . ُط .عالـ الكتب الحديث ، اربد ػ األردف  .ػ األردف 
 عبد الممؾ مرتاض .اصدارات رابطة االبداع الثقافية. نيج كاالشكالية(.الخطاب النقدم )بحث في الم

 ـ. َََِالجزائر. )د ط(. 
  الييئة  .الغذاميد. عبد اهلل  يحية )قراءة نقدية لنمكذج معاصر(.الخطيئة كالتكفير مف البنيكية إلى التشر

 .ـُٖٖٗ .ْط .المصرية العامة لمكتاب
 ـُٕٖٗ. ُط الككيت. الربيعات شركة . النحاس مصطفى .د النحكية األدكات في دراسات. 
  .ت(. –)د .ط( –. )د ة العامة لشؤكف المطابع األميرٌيةأاليي .كليد الخٌشاب دراسات في تعدم النص 
  ـََِْ .ُٔط .لبناف –بيركت  .دار العمـ لممبلييف .د. صبحي الصالح .دراسات في فقو المغة . 



     
 

 القاىرة   .ادآدابمكتبة  .د. سعيد حسف بحيرم, دراسات لغكية تطبيقية في العالقة بيف البنية كالداللة. 
 ـ .ََِٓ. ُط

 .ىػػ(. تحقيؽ: محمدِٖٓبف حجر العسقبلني)ت أحمد الديف لشياب الٌدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة 
  ـ. )د. ط(.ُٔٔٗالحديث. القاىرة.الكتب سيد جاد الحؽ. دار 

  ,مكتبة ادآداب. د. أشرؼ عبد البديع عبد الكريـالدرس النحكٌم النصٌي في كتب إعجاز القرآف الكريـ .
  ـ.ََِٖ  القاىرة.) د. ط(.

  , قرأه كعٌمؽ عميو ق(ُْٕ)تأبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الجرجانيدالئؿ اإلعجاز :  :
  .ـََِْ -ىػ ُِْْ . ٓط  . القاىرة.مكتبة الخانجي  .اكر محمكد محمد ش

  .ـ.  ُٕٗٗ. ِترجمة: كماؿ بشر. دار غريس. القاىرة. طدكر الكممة في المغة. أكلماف ستيفف 
   ,)الدار البيضاء .لبناف .تبيرك  .المركز الثقافي العربي .د. محمد مفتاحدينامية النٌص )تنظير كانجاز. 

 ـ. ُٕٖٗ .ُط .المغرب
 ـُُٖٔ .طبع في مدينة برليف .. الناشر: ميتمركفي أثناء متنو شرح الكاحدمٌ  .ديكاف أبي الطيٍّب المتنبي.  
  تحقيؽ: عمي محمد البجاكم، ىػػػ(ِْٓ)ت الحصرماىر في الممح كالنكادر. ذيؿ زىرة األدب أك جمي الجك .

 ـ.ُْٓٗ. ُمصر. ط –القاىرة 
  ق(. تحقيؽ: عبد الكريـ ْْٗأبك العبلء أحمد بف عبداهلل بف سميماف المعرم)سائؿ أبي العالء المعرم. ر

  ـ.ُٕٔٗعماف.ط(. –)د خميفة. منشكرات المجنة األردنية لمتعريب كالترجمة. 
 محمد محمكد الدركبي. دار الفكر. عماف. حتى نياية القرف الثالث.  الرسائؿ الفنية في العصر العباسي

 ـ.ُٗٗٗ. ُط
  .)ـ. ُِٗٗ. ُسعيد يقطيف. المركز الثقافي العربي. طالركاية كالتراث السردم) مف أجؿ كعي جديد لمتراث 
  .اسعد عرعر. دار الكتب  دمناصر الديف محمد بف قرقماس. تحقيؽ: ميزىرة الربيي في شكاىد البديي

  ـ.ََِٕ ىػػػ .ُِْٖ. ُ. طالعممية. بيركت
 ُط .القاىرة .مكتبة ادآداب .محٌمد سالـ أبك عفرة .بيف المنطكؽ كالمكتكب معاصرةالٌسبؾ في العربٌية ال. 

 . ـ ََُِ
  , دار الكتب  .ىػ( ْٔٔت) الحمبيٌ  د بف سعيد بف سناف الخفاجيٌ د عبد اهلل بف محمٌ بي محمٌ ألسٌر الفصاحة

 .ـ ُِٖٗ . ُط .لبناف  –ة بيركت العمميٌ 
  :ؤكطانر شعيب األ .ىػ ( ْٖٕت) حمد بف عثماف الذىبيٌ أد بف لشمس الديف محمٌ سير أعالـ النبالء. 

  ـ.ُٔٗٗ .ُُط . بيركت –مؤسسة الرسالة 
 .ـ.ُٕٖٗط.د.  أفريقيا الشرؽ. أنكر المرتجي. سيميائية النص األدبي 
 الديف مجي محمد: تح(، ىػٕٗٔت)المصرم اليمذاني العقيمي عقيؿ بف اهلل عبد الديف بياء, عقيؿ ابف شرح 

 .ـََِِ/ىػُِّْ. لبناف. بيركت. دايص. العصرية لمكتبةا، الحميد عبد



     
 

 عمر فحس يكسؼ :قيؽتح.(قٖٔٔ ت)سترابادماال الرضيٌ  الحسف بف محمد ,الكافية عمى الرضي شرح. 
 (.ت.د.)ِط. كالنشر لمطباعة الصادؽ مؤسسة

 لو قدـ(،ىػػّْٔت) المكصمي يعيش بف عمي بف يعيش البقاء أبك الديف مكفؽ ,لمزمخشرم المفصؿ شرح 
. ُط لبناف.            -. بيركتالعممية الكتب دار. يعقكب بديع إميؿ .د :كفيارسو حكاشيو ككضع
 .ـََُِ/ىػػُِِْ

 ق(. د. سمير الدركبي. الييئة العامة لقصكر ُُٗلجبلؿ الديف السيكطي )ت. شرح مقامات السيكطي
 ـ.ََِٔالثقافة. القاىرة.)د ط(. 

  . ترجمة شكرم المنجكف كرجاء بف سبلمة. دار تكبقاؿ لمنشر . الدار البيضاء. الشعرية. تكدكركؼ
 ـ.َُٗٗالمغرب. )د ط(. 

  ,أبك الحسيف أحمد بف فارس)ت الصاحبي في فقو المغة العربية كمسائميا كسينف العرب في كالميا
 ـ. ُّٗٗلبناف.  -بدراف لمطباعة كالنشر. بيركت أ.ىػ(تحقيؽ: مصطفى الشكيمي، مؤسسة ّٓٗ

  . ق( تحقيؽ: عبد الكريـ َِٗلشمس الديف عبد الرحمف السخاكم )ت الضكء الالمي ألىؿ القرف التاسي
 ق. ُّٓٓخميفة. مكتبة القدس. القاىرة . )د ط(. 

  .ق(. تحقيؽ: عمي محمد عمر. مكتبة كىبة . ُُٗلجبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي)تطبقات الحفاظ
 ـ.  ُّٕٗ. ُالقاىرة. ط

 بيركت، )د ت(.الكتب العمميةق(دار َِّ. لمحمد بف سعد)تالكبرلطبقات ال . 
  د:عمكم الياشمي. كتاب الرياض مؤسسة اليمامة.  لنصي في الشعر السعكدم الحديث.التعالؽ اظاىرة

  الرياض. )د ط(.) دت(.
 ـُٖٗٗ.، ط( )د.اإلسكندرية.الدار الجامعية.طاىر سميماف حمكدة.ظاىرة الحذؼ في الدرس المغكم . 
 محمد انيس. دار التنكير لمطباعة رب العربي )مقاربة بنيكية تككينية(.ظاىرة الشعر المعاصر في المغ

 ـ.ُٖٓٗ. ِكالنشر. بيركت. ط
 (ت-د).ُط .مصر.القاىرة. المكاـر أبك عمي .د .النحكم التراث في المغكية الظكاىر. 
  .بعة النمكذجية. مكتبة ادآداب طالم محمكد رزؽ سميـ.عصر سالطيف المماليؾ كنتاجو العممي كاألدبي

 ـ.ُٓٗٗط(.  -كمطبعتيا بالجماميز. )د 
  ٌت. لبناف. المركز الثقافي بيرك  .عداد كترجمة: د. منذر عٌياشيأ .ة كعمـ النص )نصكص مترجمة(العالماتي

 ـ.ََِْ .ُط .المغرب .الدار البيضاء العربي.
 ـ.َََِ.)د ، ط(.القاىرة. كالنشر كالتكزيعدار غريب لمطباعة  .بشرمحمد د. كماؿ  .عمـ األصكات 
  .أحمد نعيـ الكراعيف . المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر. بيركت عمـ الداللة بيف النظرية كالتطبيؽ- 

 ـ.  ُّٗٗ. ُلبناف.  ط
  ,ـ.ُٖٗٗ. ٓط .القاىرة. لمنشر كالتكزيععالـ الكتب مكتبة دار  .د. أحمد مختار عمرعمـ الداللة  



     
 

  ,د. ط.(.بغداد .دار آفاؽ عربية .ر، تر: د. يؤئيؿ يكسؼ عزيزفرديناف دم سكسيعمـ المغة العاـ(.  
 ـ. ُٖٓٗ

 الفقي إبراىيـ صبحي. د(,المكية كرسال عمى تطبيقية دراسة)كالتطبيؽ النظرية بيف النصي المغة عمـ ،
       .ـَََِ/ىػُُِْ، كالتكزيع كالنشر باعةطلم قباء دار،ُط

  .)سعراف. دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر. بيركت. )د الد. محمكد عمـ المغة) مقدمة لمقارئ العربي - 
 ت(.  - ط(. )د

 )القاىرة .دار القاىرة .تكف أ. فاف دايؾ، تر: سعيد حسف بحيرم .عمـ النص )مدخؿ متداخؿ االختصاصات. 
 ـ.  ََِٓ .ِط .مصر

 ُط  .مٌكة المكرمة  .عػػدار الثقة لمنشر كالتكزي .يكسؼ نكر عكض  .عمـ النٌص كنظرية الترجمة. 
 ىػػ .َُُْ

  ,ـ.ُٕٗٗ .ِط اؿ لمنشر. الدار البيضاء. المغرب.دار تكبق تر: فريد الزاىي.عمـ النص, جكليا كريستيفيا 
  ,)كالتكزيع. القاىرة. مصر  سعيد حسف بحيرم، مؤسسة المختار لمنشرعمـ لغة الٌنص )المفاىيـ كاالتجاىات

 .ـََِْ .قُِْْ .ُط الجديدة.
 القاىرة . مكتبة ادآداب ، تقديـ : د. سميماف العطار . عزة شبؿ محمدد.  .عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ 

  ـ ََِٕ. ىػ ُِْٖ .ُط .
 نادية رمضاف النجار ، مؤسسة حكرس الٌدكلٌية لمنشر  بيف النظرية كالتطبيؽ عمـ لغة الٌنص كاألسمكب :

 ـ .   َُِّكالتكزيع ، اإلسكندرية ، 
  .ُلبناف. ط –د. عصاـ نكر الديف. دار الفكر المبناني. بيركت عمـ كظائؼ األصكات المغكية الفكنكلكجيا .

 ـ.ُِٗٗ
 محمد قيؽتح.ىػ(ْٔٓأبك عمي الحسف بف رشيؽ القيركاني)ت .(, كنقدهكآدابو )العمدة في محاسف الشعر :

 .ـُُٖٗ -ىػ َُُْ . ٓط .لبناف –بيركت . دار الجيؿ الديف عبد الحميد يمحي
 ىػػ(. عني ّّٖشمس الديف أبي الخير محمد بف محمد بف الجزرم)ت .غاية النياية في طبقات القراء

 ـ.َُٖٗ. ِطبنشره: ج. برجستراسر. دار الكتب العممية. بيركت. 
 مع تعميقات ابف باز. اعتنى بو :محمكد بف الجميؿ. مكتبة الصفا. ح البارم بشرح صحيح البخارم. فت

 .ػػىُِْْ. ُالقاىرة. مصر. ط
  ,ق(، عمؽ عميو ككضع حكاشيو ََْأبك ىبلؿ الحسف عبد اهلل بف سيؿ العسكرم )ت الفركؽ المغكية

ىػ/ ُِْْ .ِط لبناف .بيركت .دار الكتب العممية .منشكرات محمد عمي بيضكف .محمد باسؿ عيكف السكد
  ـ.ََِّ

  دراسة تحميمية مقارنة لمكممة العربية كعرض لمنيج العربية األصيؿ في  –فقو المغة كخصائص العربية
 ـ.ُْٔٗ. ِد. محمد المبارؾ. دار الفكر. بيركت. ط التجديد كالتكليد.



     
 

   ,ّنصر حامد ابك زيد، بيركت، طفمسفة التأكيؿ, دراسة في تأكيؿ القرآف عف محيي الديف بف العربي ،
 ـ.ُٔٗٗ

 صبلح اسماعيؿ. دار قباء الحديثة لمطباعة كالنشر كالتكزيع. القاىرة ة العقؿ دراسة في فمسفة سيرؿ. فمسف
 ـ. ََِٕمصر. )د ط(.  –

 د .ط(.مطبعة االعتماد، مصر .دار الفكر العربي .عمي الجندم نقد(. -أدب -فف الجناس )بالغة( 
 ـ.ُْٓٗ

  ـ.ُٕٔٗ .(ُط) .دار األنكار بيركت  .د.جميؿ سمطاف  .فٌف القٌصة كالمقامة 
 ( ُط).لبناف  –بيركت  .يكسؼ نكر عكض ، دار القمـ  د.. فٌف المقامات بيف المشرؽ كالمغرب. 

 ـ.ُٕٗٗ
  ـ .ُِٖٗ .الجزائر  .الشركة الكطنية  .الممؾ مرتاضعبد  .فٌف المقامات في األدب العربٌي 
  .عبد الرحمف طو. المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء المغرب. في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكالـ

 ـ.َََِ. ِلبناف. ط -بيركت
  ـ. ُّٖٗ .بغداد  .دار الجاحظ لمنشر  .د. خميؿ إبراىيـ العطية  .في البحث الصكتي عند العرب 
 مجمس النشر العممي .  .د. سعد عبد العزيز مصمكح .في البالغة العربية كاألسمكبيات المسانية آفاؽ جديدة

  .ـََِّ. ُط .الككيت –جامعة الككيت  .لجنة التأليؼ كالتعريب كالنشر 
 دار المعرفة د. شرؼ الديف عمي الراجحي، د.ط، في عمـ المغة عند العرب كرأم عمـ المغة الحديث ،.

 ـ. ََِِالجامعية، 
  ـ.  ََِْ. ُ. سعد مصمكح. عمـ الكتب. القاىرة ػػػػ مصر. طالعربية المعاصرةفي المسانيات 
  ـََِٗ.(ِط) .عماف.دار المسيرة لمنشر كالتكزيع .إبراىيـ محمكد خميؿ .في المسانٌيات كنحك النٌص. . 
  ـ .ََِّ . ّط .القاىرة .مكتبة األنجمك المصرية  .د. إبراىيـ أنيس  .في الميجات العربية 
  .ُط .لبناف .بيركت .دار المنتخب العربي .د. شكرم عزيز الماضيفي نظرية األدب كعمـ النص .

 ـ.ُّٗٗ
  المعيد العالمٌي لمفكر اإلسبلمٌي  .أيمف صالح .القرائف كالنٌص دراسة في المنيج األصكلٌي في فقو النٌص.  

 .ـََُِ( ، ُط). الكاليات المتحدة األمريكٌية
  .ـ.ُّٗٗط(.  - السعكدية. )د .تماـ حساف. مطبعة عبير. جدةقرينة السياؽ 
  ٌمحٌمد عبد المطمب ، الشركة المصرٌية العالمٌية لمنشر  د. .قضايا الحداثة عند عبد القاىر الجرجاني. 

 ـ.ُٓٗٗ .( ُط) .لكنجماف 
 د،)المتككؿ أحمد .د. (النص إلى الجممة مف الخطاب بنية) الكظيفية المسانيات في العربية المغة قضايا-

 (.ت-د).المغرب .الرباط. األماف دار.(ط



     
 

  دار الكتاب الجديد المتَّحدة   .د. محمد محمد يكنس عمي .كالمسانيات كتحميؿ الخطاب قضايا في المغة. 
 ـ .َُِّ . ُط لبناف. –بيركت 

  مطبعة  .اهلل  : الحساني حسف عبد قيؽتح. ىػػ(َِٓ)تكالقكافي .الخطيب التبريزمكض الكافي في العر
 .ـُٗٔٗ .المدني 

 مكتبة . ىاركف محمد السبلـ عبد :تح(،ىػَُٖت)وسيبكي قنبر بف عثماف بف عمرك بشر بكأ. الكتاب 
 .ـُٖٖٗ/ىػَُْٖ .ّط .القاىرة. كالتكزيع كالنشر لمطباعة الخانجي

  تح: عمي محمد  .أبك ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ العسكرم .)الكتابة كالشعر(كتاب الصناعتيف
 .ُط . عيسى البابي الحمبي كشركاءه.دار ضياء الكتب العربية .البجاكم كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ

 ـ. ُِٓٗىػ/ ُُّٕ
  ىػ( ، َٕٓ)ت اليمنييحيى بف حمزة العمكم  . الطراز المتضمف ألسرار البالغة كعمـك حقائؽ اإلعجازكتاب

 –ق ُِّْ .ُط .بيركت  -صيدا  .المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر  .تحقيؽ : د. عبد الحميد ىنداكم 
 ـ .ََِِ

  كد. إبراىيـ السامرائي  .: د. ميدم المخزكمي قيؽتح. ىػ(ُٕٓميؿ بف أحمد الفراىيدم )ت الخ  .العيفكتاب
  ـ .َُٖٗ .)د ، ط( .سمسمة المعاجـ كالفيارس .دار الرشيد لمنشر .

 . شراؼ كمراجعة: د. رفيؽ العجـ،  العبلمة محمد عمي التيانكم. كٌشاؼ اصطالحات الفنكف كالعمـك تقديـ كا 
لترجمة األجنبية: د. جكرج ا لى العربية: د. عبد اهلل الخالدم.تر: د. عمي دحركج، نقؿ الٌنص الفارسي إ

 ـ.ُٔٗٗ .ُط كتبة لبناف ناشركف. بيركت. لبناف.م زيناتي.
 ـ.ُٖٗٗ .ِط .مصر .اإلسكندرية .دار المعرفة الجامعية .د. حممي خميؿ .الكممة دراسة لغكٌية معجمٌية 
  د.  قيؽتح  .ق(َُْٗكب بف مكسى الكفكم)ت قبؿ أي .الكمٍّي ات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية :

 ـ .ُٖٗٗ -ىػُُْٗ .ّط .لبناف  –بيركت  . مؤسسة الرسالة . كمحمد المصرم . عدناف دركيش
 ق(. حققو: جبرائيؿ جبكر. بيركت. )د َُُٔنجـ الديف الغزم)تعياف المائة العاشرة. أفي  الككاكب السائرة

 ط(. )د ت(.
  ,ـُِٗٗ .ُط .سكريا .حمب .مركز اإلنماء الحضارم .اشييٌ ركالف بارت، تر: د. منذر علذة النص . 
 أحمد كمحمد .الكبير عمي عبداهلل :تح(،ىػُُٕت) منظكر بف مكـر بف محمد الديف جماؿ,  العرب لساف 

 (.ت ،د).(ط ،د.)مصر . ىرةاقال. رؼالمعا دار. الشاذلي محمد كىاشـ. اهلل حسب
  لبناف.  –. المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء. المغرب. بيركت العقميالمساف كالميزاف أك التككثر

 ـ.ُٖٗٗ
 لبناف .بيركت .المركز الثقافي العربي. د. محمد خطابي .الخطاب( لسانٌيات النٌص )مدخؿ إلى انسجاـ. 

  ـ.ُُٗٗ .ُط .المغرب .الدار البيضاء



     
 

 ُط القاىرة. ادآداب مكتبة .قٌياس ليندة. نمكذجان ا مذانيٌ يال مقامات كالتطبيؽ النظرية بيف النص لسانيات. 
 .ـََِٗ/ىػَُّْ

  .ـ. ََِٗ. ُعمكم. دار الكتاب الجديد. بيركت لبناف. ط حافظ اسماعيؿالمسانيات في الثقافة العربية 
  .ـََُِ. ُد: أحمد محمد قدكر .دار الفكر المعاصر. بيركت. طالمسانيات كأفاؽ الدرس المغكم. 
  ـ.ََِٔ -ىػ ُِْٕ . ٓط .القاىرة  .عالـ الكتب .اف د. تمَّاـ حسَّ  .المغة العربية معناىا كمبناىا 
  ,جكف الينز، تر: عباس صادؽ الكىاب. دار الشؤكف الثقافية العامة )آفاؽ عربية(. المغة كالمعنى كالسياؽ

 ـ. ُٕٖٗ. ُبغداد. ط
  دار المدار  ِ، د. محمد محمد يكنس عمي ، ط أنظمة الداللة في العربية, المعنى كظالؿ المعنى ،

 .ـََِٕاإلسبلمي ، ليبيا ، 
 دراسة كشرح . ىػ(ِٖٓالعباس محمد بف يزيد المبرد)تأبك  .ما اتفؽ لفظو كاختمؼ معناه مف القرآف المجيد

 .الككيت  . مطبعة المكسكعة الفقيية .كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية  .: د. أحمد محمد سميماف  قيؽتحك 
 . ـُٖٖٗ -ىػ َُْٗ. ُط

 ـَُُِ -ىػ ُّّْ .ُط .لبناف –بيركت  .الدار العربية .د. أحمد محمد قدكر .مبادئ المسانيات . 
  ,د. أحمد الحكفي ك د.  تح: ىػ(.ّٕٔضياء الديف بف األثير )ت المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر

 .(د. تط(.)د. ) لمطبع كالنشر. الفجالة. القاىرة. دار نيضة مصر بدكم طبانة.
  .سعيد عبد الفتاح عاشكر. دار النيضة العربية. القاىرة. المجتمي المصرم في عصر سالطيف المماليؾ

 ـ.ُِٔٗ. ُط
 تح: محمد  ىػ(.ُٖٓـ النيسابكرم الميداني )ت أبك الفضؿ أحمد بف محمد بف أحمد بف إبراىي .مجمي األمثاؿ

 ـ.ُٓٓٗىػ/ ُّْٕ . مطبعة السنة المحمدية.) د. ط(.محي الديف بف عبد الحميد
 معةاج ابعطم .العجمي شبيب بف فالح: تر. فييفجر كديتر مف ينو فكلفجانج .النصي المغة عمـ إلى مدخؿ 

 .ىػػُُْٗ.(ط .د).الرياض. سعكد الممؾ
 )مؤسسة  .زتسسيسبلؼ كأكرزنياؾ، تر: د. سعيد حسف بحيرم .مدخؿ إلى عمـ الٌنص )مشكالت بناء النص

 ـ.ََِّىػ/ ُِْْ .ُط .مصر .القاىرة .المختار لمنشر كالتكزيع
 الجزائر  .الدار العربية لمعمكـ ناشركف .محمد األخضر الصبيحي. ومدخؿ إلى عمـ النص كمجاالت تطبيق

 ـ.ََِٖق/ ُِْٗ .ُط .الجزائر. العاصمة
 نابمس .مكتبة التربيةتر: إلياـ أبك غزالة كعمي الحمد. ركبرت دم بكجراند،  .مدخؿ إلى عمـ لغة النص. 

  ـ.ُِٗٗىػ/ ُُّْ.(د. ط) .سمير أميس -مطبعة دار الكاتب
 دار  .د. سمير حجازم .مي ممحؽ قامكس المصطمحات األدبية مدخؿ إلى مناىج النقد األدبي المعاصر

     ـ.ََِْق/ ُِْٓ  .ُط .سكريا .دمشؽ .التكفيؽ لمطباعة كالنشر كالتكزيع



     
 

 جيرار جنيت. ترجمة. عبد الرحمف أيكب. دار الشؤكف الثقافية. بغداد. دار تكبقاؿ . النص لجامي  مدخؿ
 المغرب. )د ط(. )د ت(. 

 ـُٖٗٗ .الككيت  .عالـ المعرفة  .عبد العزيز حٌمكدة  د.. البنيكٌية إلى التفكيؾ ة مفبلمرايا المحدا. 
 محمد أحمد جاد المكلى كمحمد أبك  قيؽتح .جبلؿ الديف السيكطي  .المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا :

  . )د ، ت( .ّط .القاىرة  .مكتبة دار التراث  .كعمي محمد البجاكم .الفضؿ إبراىيـ 
 ق(. َْٓ. ألبي عبداهلل محمد بف عبداهلل الحاكـ النيسابكرم)ت عمى الصحيحيف في الحديث المستدرؾ

   ت(. –ط(. )د  –)د مكتبة النصر الحديثة. الرياض.
 ـ.َُٖٗ. ِعز الديف إسماعيؿ. ط د. دبية كالمغكية في التراث العربي.المصادر األ  
 دار ُ، د. نعماف بكقرة، طراسة معجمية(المصطمحات األساسية في لسانيات النص كتحميؿ الخطاب )د ،

 ـ.ََِٗق/ ُِْٗالكتاب العالمي، عماف، األردف، 
  ,الدار  .منشكرات االختبلؼ .دكمينيؾ مانغنك، تر: محمد يحياتفالمصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب

 ـ.ََِٖق/ ُِْٖ  .ُط .الجزائر. العربية لمعمـك ناشركف
  .ِق(حققو: ثركت عكاشو. دار المعارؼ مصر. طِٕٔمسمـ بف قتيبة )تألبي محمد عبداهلل بف المعارؼ .

 ـ.ُٗٔٗ
  د. عبد الفتاح إسماعيؿ شمبي قيؽتح .ىػ( َِٕأبك زكريا يحيى بف زياد الفراء )ت .معاني القرآف :. 

 .ت( ، )د .دار السركر. ط( ، )د .مراجعة : األستاذ عمي النجدم ناصؼ 
  ,ِط .األردف .عماف.دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع .ائيد. فاضؿ صالح السامر معاني النحك. 

 ـ. ََِّىػ/ ُِّْ
 القاىرة. الدينية الثقافة مكتبة الناشر . الراضي عبد محمد أحمد. د. الكريـ القرآف في النصية المعايير. 

 .ـَُُِ/ىػُِّْ. ُط
 ـُٓٗٗ . ِط .بيركت  .الكتب العممية دار .ىػػ(ِٔٔ)تالحمكمٌ شياب الديف ل .معجـ البمداف. 
  ـ.ََُِ . ُط .ة لمعمـك الدار العربيٌ  .فيصؿ األحمر  .معجـ السيميائٌيات 
 ط.د.  .المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع .تر: جماؿ الحضرم .معجـ المسانيات, جكرج مكناف 

 ـ. َُِِ
  .ـ.ُّٖٗالعراقي . )د ط(. د. أحمد مطمكب. المجمع العممي معجـ المصطمحات البالغية كتطكرىا 
 ُط .لبناف– بيركت . العربي التراث إحياء دار . كآخركف أحمد سيد ناصر .د.  الكسيط المعجـ. 

 .ـََِٖ/ىػُِْٗ
 مطبعة   .حٌمادم صٌمكد .دكمينيؾ منغنك، تر: عبد القادر المييرم –باتريؾ شاركدك  .معجـ تحميؿ الخطاب

 ـ. ََِٖ .تكنس)د. ط.( .منشكرات دار سيناترا المركز الكطني لمترجمة .المغرب لمنشر



     
 

  دار المدار اإلسبلمي  .د. محمد محمد يكنس عمي .(أنظمة الداللة في العربية)المعنى كظالؿ المعنى. 
 . ـََِٕ . ِط .ليبيا

 بف ىشاـ  عبد اهللجماؿ الديف أبك محمد عبد اهلل بف يكسؼ بف أحمد بف .عاريب مغني المبيب عف كتب األ
ىػ ُُِْ . ُطالككيت . مطابع السياسة .: د. عبد المطيؼ محمد الخطيب قيؽتح .ىػ( ُٕٔاألنصارم )ت

 .ـ َََِ -
 ـ. ُٗٗٗ. ُخالد سميماف. دار الشرؽ .عماف.طدب)دراسة في النظرية كالتطبيؽ(. المفارقة ك األ 
 د. عبد الحميد :  حققو كقدَّـ لو كفيرسو .ىػ( ِٔٔالسكاكي)ت بف محمد أبك يعقكب يكسؼ .مفتاح العمـك

 ـ .َََِ – َُِْ  . ُط .لبناف  -بيركت  .دار الكتب العممية  . ىنداكم
  . ق(. نشر كتصحيح: جكرج س. ككالف. مطبكعات ْٗٔألبي جعفر محمد) ت مفيد العمـك معيد اليمـك

 ـ. ُُْٗمعيد العمـك العميا. المغرب الرباط.
  .د  ط(.-)دفرانسكاز )أرمينكك(. ترجمة: سعيد عمكش. مركز اإلنماء القكمي. الرباط.المقاربة التداكلية(

 ت(. 
 ـََِٔ/ق ُِْٕ .ُط .القاىرة.الكتب عالـ .حٌساف تماـ .د .كاألب المغة في مقاالت . 
  ترجمة: عبد الكبير الشرقاكم. دار تكبقاؿ.طعبد الفتاح كيميطك.نساؽ الثقافية(اال المقامات )السرد ك .ِ .

 ـ. ََُِ
  ُط .بغداد  .سمسمة خزانة التراث .: عبد األمير ميدم الطائيٌ دراسة كتحقيؽ .أصالةن كفٌنان كتراثان المقامات . 

 ـ .ََُِ
 محمد: تح.(ىػُُٗت) السيكطي الرحمف عبد الديف جبلؿ الفضؿ أبك .كاألدبية الطبية السيكطي مقامات 

 .ـُٖٔٗ .ِط .القاىرة .الجديدة مصر .سينا ابف مكتبة . سميـ إبراىيـ
  .ق(. تقديـ كشرح محمد ّٖٗالفضؿ أحمد بف الحسف بف يحيى )ت  كأبمقامات بديي الزماف اليمذاني

 ـ. ََِِ. ُعبدك. منشكرات محمد عمي بيضكف . دار الكتب العممية .لبناف.ط
 ,نادر كاظـ. (.في النقد العربي الحديث)بحث في أنماط التمقي لمقامات اليمذاني   المقامات كالتمقي

   ـ. ََِّ. ُلبناف. ط -المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر. بيركت
  .ق(. تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ عضيمو. عالـ الكتب. ِٖٓف يزيد المبرد)تألبي العباس محمد بالمقتضب

  .بيركت. )د ط(. )د ت(
  .ـ.ُٕٕٗقباؿ. دار المغرب. الرباط. أحمد الشرقاكم أمكتبة السيكطي 
 المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر. بيركت.)د ط(. حساف عباس.اد.. ب العربيدمالمح يكنانية في األ 
  ,)دار ركتابرينت  .حساف بكرقيو. بكؿ ريككر، تر: محمد برادةمف النص إلى الفعؿ )أبحاث التأكيؿ

 ـ.ََُِ .ُط .الناشر عيف لمدراسات كالبحكث اإلنسانية كاالجتماعية .لمطباعة



     
 

 تح: محمد الحبيب ابف الخكجة،  .ىػ(ْٖٔأبك الحسف حاـز القرطاجني )ت  .منياج البمغاء كسراج األدباء
   ـ. ُٖٔٗ .لبناف .بيركت .دار الغرب اإلسبلمي .ّط

  دار  .ذامي غعبد اهلل ال -تقديـ : .تر : د. منذر عياشي  .ركالف بارت  .مكت المؤلؼ ... نقد كحقيقة
  ـ. ُُٗٗ . ُط .الرياض .األرض

 .)محمد زيادة. لجنة التأليؼ  المؤرخكف في مصرفي القرف الخامس عشر الميالدم)القرف التاسي اليجرم
 ـ.ُْٗٗكالترجمة كالنشر .القاىرة. 

  .)ـ.َََِ. ٓاكر. المكتب االسبلمي. بيركت. طمحمكد شمكسكعة التاري( اإلسالمي )العصر المممككي 
  ـ. ُٓٗٗقاسـ عبده كآخركف، دار الفارس. عماف . )د ط(. . سكعة الحضارة العربية اإلسالميةمك 
  .ـ. ُِٓٗ. ِإبراىيـ أنيس. مكتبة األنجمك المصرية.طمكسيقى الشعر  
  .الرحمف محمد عثماف. المكتبة ق(. ضبط كتقديـ: عبد ٕٗٓألبي عبد الرحمف بف الجكزم)ت المكضكعات

 ـ.ُٔٔٗ. ُالسمفية . المدينة المنكرة. ط
 ـ.   ََِِ. ِمحمد النجار. مكتبة دار العركبة. الككيت. ط. ف الشفاىية إلى الكتابيةالنثر العربي القديـ م 
 ـ.ُٕٓٗد:زكي مبارؾ. منشكرات المكتبة العصرية. دار الجيؿ. بيركت. . النثر الفني في القرف الرابي   
 بيركت،  .دار الكتب العممية .ُط .د. ىناء محمكد إسماعيؿ .النحك القرآني في ضكء لسانيات النص

 ـ. َُِِىػ/ ُّّْ .لبناف
 )مصر .القاىرة .مكتبة زىراء الشرؽ.حمد عفيفيأد.  .نحك النص )اتجاه جديد في الدرس النحكٌم. 

 ـ.  ََُِ.ُط
 ُط .األردف .أربد .الحديث الكتب عالـ .أبكزنيد عثماف(تطبيقية كدراسات نظرم إطار) النص نحك.   

 .ـََُِ/ىػُُّْ
  ُط األردف –أربد.عالـ الكتب الحديثة  .د. عمر أبك خرمة .كبناء أخرل ... النظرية  نقد, نحك النص. 

 .   ـََِْ -ىػ ُِْٓ
  ُإربد ط .عالـ الكتب الحديثة  .د. عثماف حسيف أبك زنيد .نحك النص إطار نظرم كدراسات تطبيقية. 

 .ـ ََُِ
 ُط .القاىرة، مصر.مكتبة الثقافة الدينية .د. أحمد محمد عبد الراضي .نحك النص بيف األصالة كالحداثة. 

 ـ. ََِٖىػ/ ُِْٗ
  دار الشركؽ  .د. محمد حماسة عبد المطيؼ  .الداللي –مدخؿ لدراسة المعنى النحكم , النحك كالداللة. 

  . ـَََِ -ىػ َُِْ . ُط .القاىرة 
  ُط .بيركت  .المركز الثقافي العربي  .األزىر الزناد . (بحث فيما يككف بو الممفكظ نصان )نسيج النص. 

 .ـُّٗٗ



     
 

 )دراسة منشكرات اتحاد الكتاب العرب محمد عزاـ. .النص الغائب )تجميات التناص في الشعر العربي. 
 ـ.ََُِد.ط. .دمشؽ

 .ـ. ََِٓ. ُمحمد العبد. األكاديمية الحديثة لمكتاب الجامعي. مصر. ط النص كالخطاب كاالتصاؿ 
 ُط .مصر .القاىرة .عالـ الكتب .الناشر .تر: تٌماـ حٌساف .ركبرت دم بكجراند .جراءالنص كالخطاب كاإل 

 ـ.ُٖٗٗىػ/ ُُْٖ.
 رادة  الييمنةالنٌص كالسمطة كالحقيق الدار  .العربٌي  المركز الثقافيٌ  .نصر حامد أبك زيد .ة إرادة المعرفة كا 

 ـ .ََِٔ. ٓط .المغرب  .البيضاء 
  .ترجمة : عبد القادر  .فاف دايؾ  تكف ا.النٌص كالسياؽ استقصاء البحث في الخطاب الداللٌي كالتداكلٌي

 . ـَََِ  .المغرب .أفريقيا الشرؽ دار  .قنيني 
  الشركة المصرية العالمية لمنشر  د. مصطفى حميدة .نظاـ االرتباط كالربط في تركيب الجممة العربية .– 

 ـ.ُٕٗٗ . ُلبناف. ط –مصر . كمكتبة لبناف ناشركف . بيركت  -لكنجماف . الجيزة 
 ـ َُُِ،  ُ، دار التككيف، دمشؽ ، سكريا ، طأالف ، ترجمة : د. باسؿ المسالمة، جراىاـ  نظرٌية التناص

. 
  الدار  .منشكرات االختبلؼ. الجزائر  .د. حسيف خمرم .سيميائية الداؿنظرية النص مف بنية المعنى إلى

 ـ .ََِٕ –ق ُِْٖ.  ُلبناف. ط –بيركت  .العربية لمعمـك ناشركف 
 (. ركالف بارت. ترجمة: محمد خير البقاعي. الييئة نظرية النص)ضمف آفاؽ التناصية المفيـك كالمنظكر

 ـ.ُٖٗٗمصر. )د ط(.  –المصرية العامة لمكتاب . القاىرة 
 ـ.ُْٗٗ. ُد. يكسؼ نكر عكض. دار األميف . القاىرة. ط. ظرية النقد األدبي الحديثن  
  .ـ.ََِٕسماعيؿ. دار قباء الحديث. اصبلح نظرية جكف سيرؿ في القصدية  
 مصر. ىرةاقال. ادآدب مكتبة .فرج حمد حساـ. د.(النثرم النص بناء في منيجية رؤية) النص عمـ نظرية. 

 . ـََِٗ/ىػَُّْ .ِط
 ىػ(، تح: محمد عبد المنعـ خفاجي، د.ط.، دار الكتب ِّٕ، أبك الفرج قدامة بف جعفر )ت نقد الشعر

 العممية، بيركت، لبناف، د. ت.
  د. عمي  قيؽتح . ىػ(ّّٕأحمد بف عبد الرحمف النكيرم)ت  شياب الديف .نياية األرب في فنكف األدب :

 . ـََِْ -ىػ ُِْْ .ُط .لبناف –بيركت  .دار الكتب العممية  .ممًحـ  بكأ
 تح:  .ىػ(َِٗاإلماـ فخر الديف محمد بف عمر بف الحسيف الرازم )ت  .نياية اإليجاز في دراسة اإلعجاز

 ـ.ََِْىػ/ ُِْْ .ُط .بيركت .الكتب العممية  دار .د. نصر اهلل حاجي مفتي أكغمى
  .دار الفكر ق(َّٔ)تبك السعادات المبارؾ بف محمدابف األثير الحافظ أالنياية في غريب الحديث كاألثر .

 ـ. ُٕٗٗ. ِ. ط



     
 

 دار .الديف شمس أحمد :قيؽتح. ق(ُُٗ)تالسيكطي الديف جبلؿ. الجكامي جمي شرح في اليكامي ىمي 
 .ـُٖٗٗ/ىػُُْٖ .ُط .لبناف. بيركت. العممية الكتب

  ألبي العباس شمس الديف أحمد بف محٌمد بف أبي بكر بف خمكاف  .أبناء الزماف أنباء كفٌيات األعياف ك
 .ـُٕٕٗ . لبناف. – بيركت .الثقافة دار .تحقيؽ : د. إحساف عباس  .ىػػ( ُٖٔ)ت

  .ق( شرح ِْٗمنصكر عبد الممؾ الثعالبي النيسابكرم )ت كأبيتيمة الدىر في محاسف أىؿ العصر
 ـ .ُّٖٗق/ ََُّْ. ِلبناف. ط –كتحقيؽ: ميفيد محمد قميحة. دار الكتب العممية. بيركت 

 

 الَجامعي ة واألطاريح سائلُ الر                                 

 )جبار سكيس حنيحف .)رسالة ماجستير( .االتساؽ في العربية )دراسة في ضكء عمـ المغة الحديث
 ـ.ََِٓىػ/ ُِْٔ .كمية ايداب .الجامعة المستنصرية .الذىبي

  رسالة  .رائدة كاظـ فياض العكيمي .دراسة في ضكء لسانيات النص .االتساؽ في نيج البالغة
   . ـَُِّ -ىػ ُّْْ .رشد ابف -كمية التربية  .جامعة بغداد .ماجستير

  ٌالجزائر  .جامعة الحاج الخضر .رسالة ماجستير.محمكد بكستة  .في سكرة الكيؼساؽ كاالنسجاـ االت
 ـ.ََِٗ .

   اإلحالة دراسة نظرية مي ترجمة الفصميف األكؿ كالثاني مف كتاب(Oheionin English)  .لػػػػ )ـ
أ. ؾ. ىاليدام كرقية حسف(, )رسالة ماجستير(, شريفة بمحكت, جامعة الجزائر, كمية ايداب 

 ـ. ََِٔ -ـََِٓكالمغات, 
  (   .أدكات االتساؽ كآليات االنسجاـ في قصيدة اليمزية النبكية ألحمد شكقي. سكداف عبد الحؽ

 .ََِٗمـك اإلنسانية.رسالة ماجستير(. جامعة الخضر)باتنو(.كمية ايداب كالع
  ,االنسجاـ في النص القرآني )مظاىره كجمالياتو(, )أطركحة دكتكراه(, عبد اهلل خميؼ خضير عبيد

 .ـَُُِىػ/ ُِّْب, جامعة المكصؿ, كمية ايدا
  أصكؿ المعايير النصية في التراث النقدم كالبالغي عند العرب. )رسالة ماجستير(. عبد الخالؽ

 ـ. َُِِىػ/ ُّّْفرحاف شاىيف. جامعة الككفة. كمية ايداب. 
 رسالة  .تحميؿ الخطاب الشعرم ثنائية االتساؽ كاالنسجاـ في ديكاف أحد عشر كككبان لمحمكد دركيش(

  ـ.ََِٓ .جامعة مؤتة .فتحي رزؽ الخكالدة .ماجستير(
  عايد جدكع حنكف ، أطركحة دكتكراه ، كمية التربية لمعمـك :  (ع)الحجاج في كالـ الماـ الحسيف

 . ـ َُِّ –ق  ُّْْجامعة البصرة ،  –االنسانية 
  , رسالة السبؾ النصي في القرآف الكريـ , دراسة تطبيقية في سكرة األنعاـ , أحمد حسيف حياؿ

 .  ـَُُِ -ىػ ُّّْماجستير , الجامعة المستنصرية , كمية ايداب , 



     
 

  كمية التربية ابف رشد  .رسالة ماجستير.خالد سعد جبر  . سكرة البقرة دراسة في ضكء عمـ لغة النٌص
 ـ.َُِِ .جامعة بغداد 

  , رسالة ماجستير , المصاحبات المعجمية , المفيـك كاألنماط كالكظائؼ , لكاء عبد الحسف عطية
 .ـََُِ -ىػ ُُّْجامعة كربالء , كمية ايداب , 

  ٌالجامعة المستنصرية (.رسالة ماجستير.)د عزيز رىيؼمحمٌ  .ة في خطب نيج البالغةيٌ المعايير النص
  ـ.َُِّ .كمية التربية 

 كمية التربية/ جامعة ، الركاية العراقٌية نمكذجان، صالح محمد عبد اهلل، أطركحة دكتكراه، المفارقة الركائٌية
 ـ.ََُِالمكصؿ، 

  ٌجامعة بغداد كمية  ه.أطركحة دكتكرا .شمس  خالد حكير . ات النٌص في ضكء لسانيٌ  النثر الصكفي
 ـ.َُِّ.ايداب 

 

 اتكري  الد  المجالت 

 )قضايا األدب العربي. مجمكعة مف ضمف كتاب  )تطكر المقامة في األدب العربي شكالن كمضمكنان:
   ُٖٕٗاالقتصادية.سمسمة الدراسات األدبية.الجامعة التكنسية. نشر مركز الدراسات كاألبحاثالباحثيف.

 براىيـ بشار. مجمة أمف شمكلية النصية إلى خصكصية التجربة الشعرية.  االتساؽ في الخطاب الشعرم
 ـ.ََُِالمخبر. جامعة العربي بف ميدم .العدد السادس.

  د. نكاؿ مقاربة معجمية تطبيقية في ضكء مقاالت الدكتكر خالد المنيؼأثر التكرار في التماسؾ النصٌي .
 ـ.َُِِىػ/ ُّّْ. ٖبنت إبراىيـ الحمكة. مجمة جامعة أـ القرل لعمـك المغات كآدابيا. العدد

 عبد  .اإلحالة النصية كأثرىا في تحقيؽ تماسؾ النص القرآني دراسة تطبيقية عمى بعض الشكاىد القرآنية
 ـ .َُِِشباط  .ُٔالعدد  .الجزائر –كرقمة  .جامعة قاصدم مرباح  .مجمة األثر  .ةالحميد بكترع

   :خميسي شرفي. المخبر. العدد استراتيجية التضاد كعالقتيا بالنزعة الصكفية في شعر عبداهلل العشي
 .ـََُِ(. ْْ)

 مجمة الخطاب  بكسنو فتيحة. أ .تداكلية مقاربة السيكطي الديف جالؿ مقامات في الحجاجية ستراتيجيةاال.
 ـ. َُِٓ. ُٗ. الجزائر .العدد معمرم مكلكد جامعة.

  .دراسة في ضكء المسانيات التداكلية المغة العربية. مجمة.  نصؼ شيرية. األفعاؿ الكالمية عند االصكلييف
  .ََِْ. الجزائر. َُالعدد

  ,ٖددعال، مجمة المخبر، أبحاث في المغة كاألدب الجزائرم، الطيب الغزالي قكاكةاالنسجاـ النصي كأدكاتو ،
 ـ. َُِِ

 ـ.ُٕٗٗ. ّ.العددِٓ، د. جميؿ حمداكم. مجمة عمـ الفكر. المجمد السيميكطيقا كالعنكنة 



     
 

 ـ.ُٕٔٗ.شباط ُُ.السنةُِِ. شكقي ضيؼ. مجمة المجمة.العددالعربي كتجديده عصرأحياء التراث 
  الخطابة النبكية نمكذجان(. نادية رمضاف النجار. مجمة عمـك المغة.  كالتطبيؽعمـ المغة النصٌي بيف النظرية(

 ـ.ََِٔ. ِ. العدد ٗمجمد 
 ألحمد عبد المعطي  .(عناصر االتساؽ كاالنسجاـ قراءة نصية تحميمية في قصيدة )أغنية لشير آيار

 ـ.َُِّ(، ِ-ُ، ع )ِٗحجازم، مجمة جامعة دمشؽ، مج
 ـ. ُٕٗٗ(. ِ(. العدد)ُٓمجمة أبحاث اليرمكؾ. المجمد)في جمالية التمقي.  المتكقي كالالمتكقي. دراسة 
  .ـ. ُٕٕٗ(. أذار ُٕرياض المرزكقي. مجمة المكقؼ األدبي. العدد)مالحظات في تطكر المقامة العربية 
  ,)مراد حميد عبد اهلل، مجمة جامعة ذم قار، العدد مف أنكاع التماسؾ النصي )التكرار, الضمير, العطؼ

 ـ. ََُِ، حزيراف/ ٓالخاص، مج
  ,الجزائر. أيمكؿ/ ْ-ُد. بشير إبرير. مجمة المكقؼ األدبي.العددمف لسانيات الجممة إلى عمـ النص .

 ـ.ََِْ
 ـ.ُُٗٗ.(ِ، ُ)ددع.الَُمدمج.فصكؿ مجمة النقد األدبي .د. سعد مصمكح .أجركمية لمنص الشعرم نحك 
  .ـ.  ُٖٖٗ. ُِعبد الممؾ مرتاض. مجمة المكقؼ األدبي. دمشؽ.العددنظرية النص األدبي 

 اإللكتركنية المكاقي
 نظرات في مصطمحات المسانيات, د. أسامة عبد العزيز جاب اهلل 

http//www.alssunnah.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 




